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Editor’s Column
The blast of knowledge at the universal hut due to scientific dynamics has without
doubt redefined the very concept of new Era. The main set-up of education especially higher
education-has become a subject of study and scrutiny for the scholars and practitioners who
have a hunger desire to face change and challenges. It is because we, the creature beings, are
brilliant with the faculty of option and a liberated will.
Unlike other type, we are not planned. We can make choices and use our free will to
act and get our objectives. Inequities in learning opportunities, quality of educational military
and level of learning success persist by gender, rural/town locality, ethnic backdrop, and
socioeconomic status.
The quality of education and the aptitude to define and monitor this quality is absent
in most upward countries. The means and span of education continue to be fine and curbed to
past models of delivery, and the use of other channels continues to be informal and
subsidiary. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not in step by
an raise in funds.
At this point in time, it is safe to situation that the split of views on the risk of change
is marvelous. We, the publishers of Research Genius E Journal, are very much eager to view
some aspect of these changes through academic article contributed by impressive scholar and
social group. The nearby issue contains papers with decisive coming and scrutiny as well as
orderly argument and reflection on various theme of language, prose, information technology,
commerce and so on. We trust this will positively be helpful for the community who desire
transform.

Chief-Editor
Dr. Rajeshkumar A. Shrimali
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समकाल�न �हंद� नाटक म� सामािजक चेतना
गामीत फ्रान्सीसकुमार �वनोदभाई

1

शोध छात्र:

हे मचंद्राचायर् उतर गुजरात यू�नव�सर्ट�-पाटन
एम.ए.,एम.�फल.,नेट
�हंद� नाटक और रं गमंच के �वकास क� दृिष्ट से स्वातं�योत्तर युग �हंद� नाटक क� अब तक क�
�वकास यात्रा का सवार्�धक महत्वपूणर् काल है । इस युग म� पूवव
र् त� नाट्य धाराओं के �वकास एवं प�रपूणत
र् ा के
साथ ह� कई नई प्रव�ृ तय� का उदभव और �वकास हुआ। नाटक सच्चे अथ� म� जीवन तथा जगत क� यथाथर्
परक कलात्मक अ�भव्यिक्त का शाश्वत माध्यम बना। ‘समकाल�न’ शब्द अपने आप म� एक महत्वपूणर् शब्द है ।

समकाल�न से हमारा मतलब काल-�वशेष के प्र�त जागरण का भाव है । दस
ू रे शब्द� म� कहा जाय तो ‘समकाल�न’
शब्द का अथर् होता है – वतर्मान समय से । ‘समकाल�न’ शब्द का अथर् स्पष्ट करत� हुए डॉ.शम�ला सक्सेना

द्वारा उदधत
ृ कथन म� श्री नवल� कहते है �क-“सम+काल म� ‘ईन’ और ‘त्क’ प्रत्यय के योग से ‘समकाल�नता’

शब्द व्यत्ु पन्न है । ‘सम’ का अथर् है -दो वस्तओ
ु ं म� यथायोग्य या वतर्मान क� प्रती�त कराती है । (१) अतः

समकाल�नता म� एक ह� समय म� रहने या होने का अथर् �न�हत है । कुछ भी हो ले�कन समकाल�न का मतलब
वतर्मान समय से है ।
सा�हत्य और समाज दोन� एक �सक्के के दो पहलू के सामान है । समाज म� ह� सा�हत्यकार जन्म ले ता
है , बड़ा होता है अंत म� उसक� जीवन ल�ला भी समाज म� ह� समाप्त हो जाती है । कहा गया है �क मनष्ु य एक
सामािजक प्राणी है , इस�लए एक सा�हत्यकार अपने आस पास के वतावरण से अपनी तत्काल�न समाज और
सामािजक प�रिस्थ�त से जो कुछ ग्रहण करता है , अनुभव करता है स्वाभा�वक रूप से उनके सा�हत्य म� स्वतः

ह� अ�भव्यक्त हो जाता है । कोई भी युग का सा�हत्यकार और उनका सा�हत्य तत्काल�न प�रवेश से प्रभा�वत
होता है ।

आधु�नक �हंद� नाट्य �ेत्र म� सन १९६० के बाद का समय अदभत
ु प�रवतर्न का समय रहा है । ऐसा कहा
जाता है �क सन ६० के बाद नाटक मौ�लकता,ज�टलता और सजर्नात्मकता का सबूत दे ने लगता है ।
सातव� ,आठव� और नव� दशक म� �हंद� नाटक ने अपने कथ्य एवं �शल्प म� आमूल प�रवतर्न �कया है । समकाल�न
�हंद� नाटक� से हमारा मतलब इन तीन दशक� के म हत्वपूणर् नाटक� से है । समकाल�न �हंद� नाटक के कथ्य क�
बात करे तो वतर्मान �हंद� नाटक� के कथ्य म� मुख्य जो पहलू ह� – �रश्त� क� कड़वाहट,संबंधो म�
�बखराव,मूल्यह�नता,समकाल�न

मानवीय

िस्थ�त

क�

�वडंबना,सामािजक,राज�न�तक,सांस्कृ�तक,आ�थर्क

प्रश्न

समकाल�न �हंद� नाटक� का �वषय वस्तु बना है । समकाल�न �हंद� नाटक� म� ऐ�तहा�सकता-पौरा�णकता प्रायः
मौन आधु�नक चेतना अ�धक मुखर है । इस समय चर� तरफ ऐसा वगर् पनपा जो जन सु�वधाओं का शोषण
करके अपने �लए सु�वधाएँ बटोरने म� लगा रहता था। प�रणाम स्वरूप धीरे -धीरे राज�न�त म� नेकनीयती और
ईमानदार� लुप्त होने लगी। तत्काल�न राजनी�त पर �टप्पणी करते हुए डॉ. �व�पन गुप्त द्वारा उदधत
ृ कथन म�

अटल �बहार� बाजपेयी कहते है �क –“हम एक अँधेर� गल� म� प्र�वष्ट हो चुके ह� जहाँ �फसलन है और उजाला
�दखाई नह�ं दे ता। य�द राजनी�त भ्रष्ट,स्वाथ� और सत्तालोलुप हो तो कोई प्रणाल� जनकल्याण का साधन नह�ं
बन सकती।”(२)
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समकाल�न �हंद� नाटक� क� समाज म� कौन-सी भू�मका रह� है इस पर �वचार करते हुए जयदे व तनेजा

�लखते है �क – “समकाल�न �हंद� नाटक और रं गमंच के अध्ययन का स्थान �बंद ु है । समकाल�न भारतीय
सामािजक संरचना तथा उसके अन्दर चल रहे संघषर्,अंतद्र्वन्द्व तथा दबाव�,तनाव� एवं प्रभाव� के �वश्लेषण के
माध्यम से मौजूदा भारत के वतर्मान सांस्कृ�तक स्वरूप को जानना पहचानना और उसके संदभर् म� आज के

�हंद� रं गकमर् को समझना परखना।”(३) सन १९६० के बाद दे श के सामािजक जीवन म� और मुख्यतः व्यिक्त के
जीवन म� �व�भन्न कारण� से आत्मपीडन,�वसंग�त,मान�सक तनाव,आत्म-�नवार्सन,टूटन,उब के कारण हमारे
समाज के प�रवार� म� �बखराव क� िस्थ�त पायी जाती है । जैसे - स्त्री-पुरुष या प�त-पत्नी सम्बन्ध,माता-�पतासंतान�

क�

िस्थ�त,पा�रवा�रक

तनाव,समाज

म�

�श�ा-व्यवस्था,समाज

म�

वणर्व्यवस्था,छुआछूत

और

अन्ध�वश्वास,समाज �वघटन,समाज म� दो पी�ढय� के बीच संघषर्,समाज म� यौन सम्बन्ध,तथा समाज म� नार�
क� िस्थ�त।
समकाल�न �हंद� नाटककार� ने प�त-पत्नी सम्बन्ध के अनेक रूप �च�त्रत �कये ह� । आज का प�रवेश
�वस्तत
ृ फलक पर उभरा है इसम� स्थानीय प�रिस्थ�तयां ह� नह�ं राष्ट्र�य और अन्तराष्ट्र�य आदान-प्रदान से

�व�भन्न प्रेरक तत्व प्रभाव डाल रहे है । ल�मीनारायण लाल के ‘कफ्यर्’ नाटक म� चर� च�रत्र गौतम,क�वता,मनीषा

तथा संजय अपनी-अपनी सिृ जत वजर्नाओं म� कैद ह�। गौतम-क�वता प�त-पत्नी है । अपनी दांपत्य-जीवन के

कफ्युर् के कारण गौतम क� पत्नी क�वता एक रा�त्र संजय के यहाँ �बताने पर �ववश होती है । उसी पुरुष गौतम
के घर मनीषा आश्रय लेने पर �ववश होती है । गौतम के संवाद म� एक पुरुष क� जीवन के प्र�त नीरसता दे �खए
–“लगता है मेर� िजन्दगी म� अब कुछ नह�ं रहा। सोचा था क�वता जैसी लड़क� से शाद� कर कुछ.......आई मीन

यू नो। सुना था मन पसंद शाद� बहुत बड़ी चीजे होती है ।.....मगर पता नह�ं क्य� शाद� के बाद जैसे सब कुछ
�फस्स.....।”(४)

समकाल�न नाटक� म� माता-�पता तथा उनके संतान� के बीच सम्बन्ध का यथाथर् रूप म� �चत्रण �कया
गया है । इस सम्बन्ध के अंतगर्त �पता-पुत्र,माँ-पुत्री,माँ-पुत्र,भाई-बहन आ�द सम्बन्ध आ सकते ह�। जैसे-‘ओह
अमे�रका’ नाटक म� पुत्र आधु�नक है और �पता के अमे�रका से वापस आने के बाद भी भारतीय संस्कृ�त पसंद

है । इसके ठ�क �वपर�त ‘�मस्टर अ�भन्यु’ म� पत्र
ु इमानदार है , परं तु �पता आधु�नक युग के अनस
ु ार चलने क�
सलाह दे ता है । जैसे –“मेरा मतलब,जैसे जमाना हो, उसी के मुता�बक चलना चा�हए। आ�खर और लोग भी तो
आये थे। वह बात और है �क तम
ु अपनी ईमानदार� और बेदाग हुकूमत के �लए फक्र क� बात है । मगर अब यह

तुम्हार� शान के �खलाफ है �क एक मामूल� बात पर ऐसी नौकर� से ‘�रजाईन’ कर दो। लोग क्या कह� ग।े ”(५)
माँ-पुत्री के सम्बन्ध को आज के �हंद� नाटक� म� दे खा जा सकता है । अपने माता-�पता को सम्मान दे ना और
उनके सामने शाल�नता से पेश आना लड़�कय� का एक प्रमुख गुण माना जाता है । आज बड़� के प्र�त असम्मान
और उदं डता उनका स्वभाव बनता जा रहा है । तथा माता-�पता के अलगाव के कारण बच्चे परे शान रहते है ।
व्यिक्त के जीवन म� सामािजक �वषमताओं का कारण प�रवार, उसके द्वारा प्रदत्त वातावरण और व्यिक्त
�वशेष के मूल म� है । भारतीय पा�रवा�रक व्यवस्था मूलतः संयुक्त प्रणाल� पर आधत
ृ है । िजसमे धीरे -धीरे टूटने

और तनाव का क्रम बढता है । परं तु भारतीय पुरुष अभी तक पुरानी मनःिस्थ�त से नह�ं उभरा है । व्यिक्त �वद्रोह
तो करता है , परं तु सु�वधाभोगी होने के कारण �वद्रोह नह�ं करते और मान�सक रूप से तनाव म� आ जाता है ।
समकाल�न �हंद� नाटककार� ने वतर्मान को लेकर �वचार �कया है । वह जनता है �क यह �श�ा नई
पीढ़� का मागर्दशर्न करने क� अपे�ा,�दशाह�न जीवन के भटकाव को जन्म दे रह� है । �श�क का ल�य समाज
का �नमार्ण नह�ं;वह वतर्मान क� चकाच�ध क� मायाजाल म� दा�यत्वह�न हो गया है । आज के �श�क को सत्ता
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एवं व्यवस्था के सामने अपनी ईमानदार� एवं आदशर् बेचने पड़ते ह� । आज क� �श�ा ऐसा प्रकाश स्तम्भ है
िजसके द्वीप क� लौ इतना काबर्न उगलती है �क सारा समाज धुप अँधेरे म� भटक रहा है । आज़ाद� पाने के बाद
सा�र� क� �गनती म� बुिध्ध हुई, परं तु �श�ा के मल्
ू य� के �वकास म� कोई उपलिब्ध नह�ं �मल पाई। आज इस

बात क� लड़ाई है �क �श�ा समथर् लोग� के पैर� को �नचे करा रह� है , धनह�नो के �लए इसक� कोई उपयो�गता
नह�ं रह गई है । यह� प्रश्न सव�श्वर दयाल सक्सेना ‘लड़ाई’ नाटक म� उठाते ह�-“यह �श�ा क� नह�ं,�श�ा के नाम
पर नई पीढ़� को नपुंसक बनाने क� चाल साजी है । उन्ह� को बढ़ाना चाहते ह�। कम आमदनी वाले गर�व घर� के
बच्च� को िजनके माता-�पता

न मंत्री है , न पैसे वाले ह� , न बड़े-बड़े ओहद� पर ह� , उन्ह� आप नीचे दबाना चाहते

ह�।”(६)
वतर्मान समय म� पाश्चात्य जीवन का प्रभाव अ�धक बढ़ता जा रहा है । िजसके कारण हमार� युवा पीढ़�
उसक� नक़ल म� अपना यौवन खो रह� है । पाश्चात्य जीवन म� व्याप्त भोग क� उद्दाम वांछा तथा भारत क� नई
पीढ़� द्वारा उसके अनुकरण क� बलवती स्पह
ृ ा के कारण से क्स तथा नै�तकता के सामािजक प्र�तबद्ध ढ�ल� पड़

गए ह�। पहले प्रेम और यौन क� सामािजक मान्यता प�त-पत्नी के स म्बन्ध तक �स�मत थी, ले�कन कालक्रम से

भोगवाद� दृष्ट� का प्रसार केवल �ववाह से ह� जुड़ा रह सका और अब हर �ेत्र म� फैल गई है । कम सम्बन्ध को
लेकर रमेश ब�ी ने ‘दे वयानी का कहना है ’ नाटक म� दे वयानी को यानी स्त्री को खल
ु े आकाश म� छोड़ �दया है ।
साधन के साथ रहने से पहल� वह तीन प्रे�मय� से सम्बन्ध तोड़ चुक� है । उसके �लए वतर्मान ह� सब कुछ है ।

प्रेम सम्बन्ध क� व्याख्या करते हुए दे वयानी कहती है - “प्रेम सम्बन्ध �नत नये उस �खलने वाले फूल के सामान

है ,जो वासी होने पर दग
र् धमय बन जाता है । पुरानी वासना दग
ु न्
ु न्र् धमय होती है -�नत्य नए प्रेम वासना को ताजा
रखते ह�।”(७)
सामािजक िस्थ�त के बार� म� इतना ह� कहा जा सकता है �क समकाल�न सामािजक िस्थ�त को
समकाल�न �हंद� नाटककार� ने गहराई म� जाकर दे खा-परखा और बाद म� यथाथर् परक शैल� म� समाज क� सच्ची
तस्वीर

हमारे

सामने

लाकर

खडी

कर

द�

है ।

हमारा

समाज

आज

भी

कई

समस्याओं

से

ग्रस्त

ह�।अन्ध�वश्वास,पुराने -नये मल्
ू य के बीच टकराव,सांप्रदा�यक दं ग�,जा�त-पा�त,वणर्-व्यवस्था,नार� क� वतर्म ान िस्थ�त
आ�द कई ऐसी समस्याएँ ह�,िजन पर समकाल�न नाटककार� ने अपने नाटक� म� बड़ी सतकर्ता से नय� �शल्पशैल� म� रखकर समकाल�न नाटक� का उद्देश्य बनाया है ।
संदभर् स ू�च ;१. समकाल�न �हंद � नाटक� म� सामािजक चेतना-डॉ.करसन रावत,पष्ृ ठ-६८
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નરિસ�હ મહ�તાના પદોમાં જોવા મળતા ત�વ�ાનને ભૌિતક િવ�ાન�ું સમથ�ન !
2

*િમ�હર એમ વોરા. **અિનલ એચ .ગોર
ભૌિતક િવ�ાન ભવન �ી .આર.આર.લાલન કોલેજ .�ુજ ક�છ �ુજરાત

િમત્રો ઉપર શીષર્ક વાંચીને નવાઈ લાગી ને? પણ આ વાત સાચી છે અને િવ�ાન તેનો �ુરાવો આપે છે . �ુજરાતી
ભાષાના આ�દ કિવ �ુિવખ્યાત સંતભક્ત નરિસ�હ મહ�તાના પદોમાં વેદ-ઉપિનષદો�ુ ં તત્વ�ાન સરળ શબ્દોમાં
આલેખાયે� ું છે . મશ�રૂ ટાઈમ મશીન ની વાત નો �ુરાવો આપે છે .એમના �ાનાત્મક પદોમાં અદ્વૈતવાદના િસદ્ધાંતો
� ૂબ રસપ્રદ ર�તે પ્રકટ થયા છે . આ િસદ્ધાંતો � ૂળ ભૌિતક િવ�ાન ને સમથર્ન આપે છે એમાં અ�ખલ બ્રહ્માણ્ડમાં વ્યાપ્ત
પરમ તત્ત્વની સ્થાપના છે . આ � ૃ�ષ્ટના પદાથ� એનાં જ �ુ દા �ુ દા �ૃપો છે . �ણીતા તત્વ �ાની લેખક દ� વેશ મહ�તા બ�ુ
સાર� ર�તે તે� ુ ં વણર્ન કર� છે ..નરિસ�હ મહ�તા�ુ ં બ�ુ િવખ્યાત ભજન જોઈએ તો ''અ�ખલ બ્રહ્માંડમાં એક �ું શ્રી હ�ર,
�ૂ જવે �ૃપે અનંત ભાસે, દ� હમાં દ� વ �ુ,ં તત્ત્વમાં તેજ �ુ,ં � ૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે. પવન �ુ,ં પાણી �ુ,ં � ૂિમ �ુ,ં � ૂધરા,
� ૃક્ષ થઈ �લી રહ્યો આકારો, િવિવધ રચના કર�, અનેક રસ લેવાને િશવ થક� �વ થયો એ જ આશે, વેદ તો એમ વદ� ,
�ુિત-સ્� ૃિત શાખ દ� , કનક-�ુ ંડળ િવશે ભેદ ન્હોયે, ઘાટ ઘ�ડયા પછ� નામ, �ૃપ �ૂજવાં, �તે તો હ�મ�ું હ�મ હોયે. ગ્રંથ
ગરબડ કર�, વાત નવ કર� ખર�, �હને � ગમે તેને � ૂ�, મન-વચન-કમર્થી આપ માની લહ�, સત્ય એ જ મન એમ � ૂઝે.
� ૃક્ષમાં બીજ �ુ,ં બીજમાં � ૃક્ષ �ુ,ં જો� પટંતરો એ જ પાસે, ભણે નરસૈ યો એ મન તણી શોધના, પ્રીત ક�ું પ્રેમથી પ્રકટ
થાશે.''''�ગીને જો� તો જગત દ�સે નહ�, �ઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે, �ચ� ચૈતન્ય િવલાસ ત�પ
ૂ છે , બ્રહ્મ લટકાં કર�
પ્રહ્મ પાસે. પંચમહા� ૂત પ�રભ્રહ્મથી ઉપ�યા, અરસ પરસ રહ્યા તેને વળગી, �લ ને ફળ તે તો � ૃક્ષના �ણવા, થડ થક�
ડાળ નવ હોય અળગી. વેદ તો એમ વદ� , �ુિત-સ્� ૃિત શાખ દ� , કનક�ુ ંડળ િવશે ભેદ ન્હોયે, ઘાટ ઘ�ડયા પછ� નામ �ૃપ
�ૂજવાં, �તે તો હ�મ�ુ ં હ�મ હોયે �વ ને િશવ તે આપ ઈચ્છાએ થયો, ચૌદ લોક રચી �ણે ભેદ ક�ધા, ભણે નરસૈ યો 'એ તે
જ �ુ,ં એ તે જ �ુ,'ં એને સમયોથી કંઈ સંત સીધ્યા.''તે� ુ ં િવહંગાલોકંન કર�એ તો જણાય છે ક� ઈ�ર તો એ નામ અને
�ૃપથી �ભ� દ� ખાય છે પણ વાસ્તવમાં એ�ું નથી. �મ �ુવણર્ના બનાવેલા આ� ૂષણોના આકારો અને નામો અલગ
અલગ હોય છે પણ એ બધામાં �ુવણર્ તો એક સમાન જ હોય છે . � �ુવણર્ને સોનાના હારનો આકાર આપવામાં આવે છે
એને તોડ�ને �ુ ંડળ બનાવવામાં આવે તો એના નામ અને આકાર બદલાઈ �ય છે પણ એ�ુ ં સોના તર�ક� � ુ ં 'હોવાપ�ુ'ં
બદલા�ુ ં નથી. એમની વચ્ચે કોઈ તા�ત્વક ભેદ પ્રકટ થતો નથી.નરિસ�હ મહ�તા કહ� છે ક� એ પરમ તત્વ ઈ�ન્દ્રયાતીત
અ�ુ� ૂિતનો િવષય છે . એ એક એવો દ�પક છે � વાટ અને તેલ િવના પણ પ્રકાશે છે . એને નેત્ર િવના જ નીરખવાનો છે
અને �ૃપ િવના જ પરખવાનો છે . આ બ્રહ્મ ચૈતન્ય અિવકાર� જ છે . એ ��ુ ં છે તે� ુ ં જ રહ� છે . એ વધ�ુ ં નથી ક� ઘટ�ુ ં નથી,
ભરા�ુ ં નથી ક� ખાલી થ�ુ ં નથી, �ાંયથી આવ�ુ ં નથી ક� �ાંય જ�ુ ં નથી !આ જગત એક ભ્રમણા છે . સ્વપ્નવ�્ અ�ુભવ
છે . �ચ� અને ચૈતન્ય વસ્�ુત: �ુ દા નથી. �વ-િશવની રમણા એ તો 'બ્રહ્મ લટકા ડર� બ્રહ્મ પાસે' એના �વી જ વાત છે
એમ પણ એ કહ� છે . �વ પોતાના જ ખેલમાં � ૂલો પડ� છે અને અસ�્ સ્વ�ૃપ �વપણાને વળગે છે . �વપ�ુ ં �ાન થક�
સમ�ઈ જતાં અ�ાનથી ઉદ્ભવેલ આવરણ �ૂ ર થઈ �ય છે .એના દ્વન્દ્વાત્મક અ�ુભવો �ૂ ર થઈ �ય છે અને � ૂળ
આત્મતત્વ અસલ સ્વ�ૃપ િવલસી રહ� છે . એટલે જ તે કહ� - ''મ� િનરાકારમાં તેહ�ુ ં મન ગળે , દ્વૈત સંસારની ભ્રાંિત ભાંગે,
દાસ નરસૈયો ચરણ તેને નમે, �ાન વૈરાગ્યની �યોત �ગે.'' ��ૃિત, સ્વપ્ન, �ુ��ુ પ્ત, �ુર�યા, ઉ�નીએ તાળ� લાગી ર� ,
િત્ર�ુણર�હત થ�ું મન મા�ું , મનની ભ્રમણા ત્યાં ભાગી ર� . �યાં �યાં દ્ર�ષ્ટ પડ�, માર� સજની ! �ુ�ક્ત તણાં સવ� મોતી ર� .
ં ર ઉદાહરણોથી િન�ૃિપત થઈ છે . આ પદોમાં જગત�ુ ં િમથ્યાપ�ુ,ં
એમના પદોમાં �વ અને બ્રહ્મ વચ્ચેની એકતા �ુદ
�ચ� અને ચૈતન્યની એક�ૃપતા અને સ�ુણ - િન�ુર્ણથી પર એવી અિનવર્ચનીય �સ્થિત�ુ ં પ્રકટ થ�ુ ં એ વેદાંતના િવચારો
� ૂબ સરસ ર�તે પ્રકટ થયા છે . '�ુ ં ખર� , �ુ ં ખરો, �ુ ં િવના �ુ ં નહ�, �ુ ં ર� હઈશ તાંહા લગી �ુ ં ર� હઈશ.' એ પં�ક્ત �વ અને
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િશવ વચ્ચે અભેદ છે એ બાબત �ુદ
ં ર ર�તે પ્રિતપા�દત કર� છે .ઐતર� ય ઉપિનષદ દશાર્વે છે - આત્મા વા ઈદમેક એકાગ્ર
આસી�્ । નાન્ય�્ �ક�ચન િમષ�્ । સ ઈક્ષત લોકા�ુ� ૃ� ઈિત ।। આ નામ - �ૃપાત્મક જગતના આિવભાર્વ પહ�લાં અદ્વૈત
�ૃપ એક આત્મા જ હતો. તે કંઈપણ �ક્રયાવાળો નહોતો. તેણે િવચાર કય� ક� લોકોની રચના ક�ું . �મ ફ�ણની નામ�ૃપાત્મક અ�ભવ્ય�ક્ત પહ�લાં જળ જ હ�ુ,ં પણ પછ� અ�ભવ્ય�ક્ત થવાથી 'જળ' અને 'ફ�ણ' �ુ દા �ુ દા નામથી અલગ
કહ�વાવા માંડ� છે એમ બધા સ્વ�ૃપો�ું પણ સમજ�ુ.ં '�ુિનવિસ�ટ� ઓફ લંડનની બીકર્ બેક કોલેજના � ૂત� ૂવર્ પ્રાધ્યાપક અને
મહાન ક્વોન્ટમ ભૌિતક િવ�ાની ડ�િવડ બોહમ એમના 'હોલનેસ એન્ડ ઈ�મ્પ્લક�ટ ઓડર્ ર નામના �ુસ્તકમાં દશાર્વે છે ક�
િવ�ના આકાશ-સમય-પદાથર્ - ઊ�ર્ બ�ું જ એક 'વૈિ�ક-ઐ�'થી જોડાયે� ું છે . આપણે ક�વળ ઈ�ન્દ્રયજન્ય આભાસને
કારણે એ બધાને �ુ દા �ુ દા આકાર� અને નામ પ્રકાર� જોઈએ છ�એ. પ્ર�ૃ િતની આ � ૂળ �સ્થિત, સવર્ ઐ�ને અવ્યક્ત ક�
િનરો�હત જગત કહ�વાય છે .' વ્યક્ત ક� આિવ�ત
ૂર્ જગત કહ�વાય છે �માં વસ્�ુઓ પ્રત્યક્ષ થાય છે . પદાથર્ના દર� ક �ૃપ
ઊ�ર્ના સંરચનાત્મક વ્યિતકરણથી ઊભા થયેલા આિવ�ત
ૂર્ �ૃપો છે . ઊ�ર્� ુ ં આ આિવ�ત
ૂર્ �ૃપકોના આધાર� ચાલી ર�ું છે
તે શબ્દોથી સમજ�ું સંભિવત નથી. તે � છે તે શબ્દ - સ્વ�ૃપ - ખ્યાલ- સ્થળ અને સમયથી પર છે . આ જગતમાં � છે તે
તે જ છે .એ�ું કંઈ નથી � તે ન હોય! તે � છે એનો જ આપણે એક ભાગ ક� �શ છ�એ. વાસ્તિવક ર�તે તો આપણે તે જ
છ�એ ! ઉપિનષદ કહ� છે - 'તત્વમિસ - �ુ ં તે જ છે !' નરિસ�હ મહ�તા કહ� છે - 'એ તે જ �ુ,ં એ તે જ �ુ,ં
એનેસ્મયાર્થીકંઈસંતસીધ્યા.' આમાં નરિસ�હ સમય અને � ૂળ સ્� ૂળ ગટના ને ર�ુ કર� છે . � એક બ�ુ �પી ભૌિતક િવ�ાન
છે .જગતના �ુ દા �ુ દા દ� ખાતા ઘટકો, પદાથર્ના દ� ખાતા �ૃપો ભ્રાંિત માત્ર છે . ચાર� બા�ુ અને ઉપર-નીચે બધે દપર્ણો
જડ�લા હોય એવા ઓરડામાં ઊભા રહ� આપણે આગળ-પાછળના દપર્ણમાં નીરખીએ તો આપણને આપણા અગ�ણત,
અનંત પ્રિત�બ�બો જોવા મળે છે .આ બધા પ્રિત�બ�બો તે � 'એક' છે તેના �વા હોવાના 'આભાસો' છે . કવાર્ ન્ટમ �ફ�ઝક્સ
પણ આ�ું જ કહ� છે . 'આપણને જગતમાં જોવા મળતાં પદાથ� આવા આભાસી પ્રિત�બ�બો જ છે .' ડ�િવડ બોહમની ક્વોન્ટમ
ં �લત અને
િથયર� પ્રમાણે બ્રહ્માંડ અખં�ડત છે અને આિવ�ત
ૂર્ ક� િતરો�હત ક્રમની અવસ્થામાં પણ 'સમગ્ર' સાથે �ુસક
�ુગ્રિં થત રહ� છે . દર� ક વસ્�ુ બાક�ની દર� ક વસ્�ુ� ુ ં �ાન આપે છે . '�બ�બ'માંથી જ ઉદ્ભવે છે દર� ક પ્રિત�બ�બ ! દર� ક પ્રિત�બ�બ
પાછા �બ�બને મળ� �ય છે . વાસ્તવમાં �બ�બ-પ્રિત�બ�બ વચ્ચે કોઈ ભેદ છે જ નહ�. ભેદ ભાસે છે તે ક�વળ મન અને �ુ�દ્ધનો
જ ભ્રમ છે .આખા બ્રહ્માણ્ડમાં એક માત્ર એ પરમ તત્વની જ સ�ા પ્રવત� છે . એક માત્ર એ જ છે . એના િસવાય બી�ુ ં કંઈ
નથી. 'સવ� ખ�લ્વ�દ બ્રહ્મ', 'નેહ નાના�સ્ત �ક�ચન', 'તત્ત્વમિસ' �વા ઉપિનષદ � ૂત્રો આ જ સત્ય ઉચ્ચાર� છે . એ જ નરિસ�હ
મહ�તાની અદ્વૈત વેદાંતવાદ� કાવ્ય પં�ક્તઓમાં પ્રિત�બ��બત થાય છે . 'નીરખને ગગનમાં કોણ � ૂમી રહ્યો ? તે જ �,ુ ં તે જ
�,ુ ં શબ્દ બોલે.' એ પદમાં ઈ�ન્દ્રયાતીત વ્યાપક િવ�ુતત્ત્વ�ુ ં વણર્ન જોવા મળે છે . આલબટર્ આ�સ્ટાઈન પણ જણાવે છે
ક� ભારત ના વેદો અને �ુરાણો તો � ૂળ છે બ્રહ્માંડના ઉદગમ ની િથયર� ના તેમાં કોઈ બે માટ� નથી આવા સ�ટ��ફક�ટ જ
દશાર્વે છે ક� નરિસ�હ મહ�તા ના પદો અને ભૌિતક િવ�ાન ના પદો બને એકબી�ના પયાર્ય છે .૧૯૩૨�ુ ં ભૌિતક
િવ�ાન�ુ ં નોબલ પ્રાઈઝ �મને એનાયત કરા�ુ ં હ�ુ ં તે જમર્ન ભૌિતક િવ�ાની વનર્ર હાઈઝેનબગ� પણ એમના �ુસ્તક
'�ફ�ઝક્સ એન્ડ �ફલોસોફ�'માં વેદાંત િવચારધારાના િસદ્ધાંતો�ુ ં સમથર્ન ક�ુ� છે . ૧૯૩૩�ુ ં ભૌિતક િવ�ાન�ુ ં નોબલ પ્રાઇઝ
�મને આપવામાં આવ્�ું હ�ુ ં તે ઓ�સ્ટ્રયન ભૌિતક િવ�ાની ઈરિવન શ્રો�ડન્જર� પણ 'માય વ્� ૂ ઓફ ધ વલ્ડર્ ' �વા અનેક
�ુસ્તકોમાં ભારતીય વૈ�દક તત્વ�ચ�તનના િસદ્ધાંતો�ુ ં અ�ુમોદન ક�ુ� છે . વેદ-ઉપિનષદો�ું આ મહાન �ાન ��ુ ં અત્યાર�
ભૌિતક િવ�ાન પ્રસારણ કર� છે એનો સાર નરિસ�હ મહ�તાના પદોમાં અ�ભવ્યક્ત થયો છે . આમ ભારત ના મહાન સંતોમાં
આ�દ અનંત થી િવ�ાન િવશે � ૂઝ �ુઝ હતી આ ને બહાર�ુ ં આધ્યતમ આનો �ુરાવો આપે છે . આમ નરિસ�હ અને
ભૌિતક િવ�ાન બને એકબી�ના પયાર્ય છે . આમ

નરિસ�હ મહ�તાના પદોમાં જોવા મળતા તત્વ�ાનને ભૌિતક

િવ�ાન�ુ ં સમથર્ન મળે છે તેના ઉપર ભિવષ્ય માં પણ સંશોધન ની જ�ર છે . ટાઈમ

મશીન પણ તેમની એક

પ�રકલ્પના હોય શક� છે તેમાં કોઈ બેમત નથી .
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સંદભ� :૧. નરિસ�હ મહ�તા ના િવિવધ ભજનો અને પદો
૨ અગોચર િવ� - દ� વેશ મહ�તા(�ુજરાત સમાચાર)
૩. જમ�ન ભૌિતક િવ�ાની વન�ર હાઈઝેનબગ� �ુ�તક '�ફ�ઝ�સ એ�ડ �ફલોસોફ�'(૧૯૩૨)
.૪. ભૌિતક િવ�ાની ઈરિવન �ો�ડ�જર �ુ�તક 'માય �� ૂ ઓફ ધ વ�ડ� .( ૧૯૩૩)
૫. ડ�િવડ બોહમ �ુ�તક 'હોલનેસ એ�ડ ઈ���લક� ટ ઓડ� ર
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कु लगु�कािलदास के महाका� रघुवश
ं म् म� गंगा वणर्न:
रामभाई वी.बाकु
शोध छा� िव�ावा�रिध:
(�ी सोमनाथ संस्कृ त युिनव�सटी- वेरावल )

3

कािलदास भारतीय सािहत्य परंपरा के अद्भुत सोपान है । उनक�
कृ ित म� उपमा, संगीत, रस, सािहत्य स�दयर् के साथ-साथ नैितक मूल्यो, परं परा�, आदशर् एवं �कृ ित वणर्न �आ है
। कािलदास �कृ ित को चेतन एवं भावनायु� पाते ह� और चराचर �कृ ित भी मानव क� भाँित �वहार करती
�दखाई देती है। उन्ह�ने अपनी कृ ितय� म� तत्कालीन रा� के िजस समृि�, शांित एवं सु�वस्थापूणार् समाज का
िच�ण �कया वह वस्तुतः इस देश क� महित संस्कृ ित का प�रचायक है ।
कािलदास हमारा सबसे महान रा�ीय किव है और उनक� सािहत्य
कृ ितयां हमारा रा�ीय का� है ।१ जब हम अपने इस महान किव क� कृ ितय� के रा�ीय महत्व का अंकन करते ह�
तो हमारे सामने वे सारे तत्व स्वत: स्प� होने लगते ह� �कन्ह� का� रचना� को रा�ीय �प �दान करते ह�।
रा�ीय किव बनने वाले तत्वो मुख्य संस्कृ त भाषा, वेद, रामायण और महाभारत क� महान सािहत्य परं परा से
जुड़ा होना है। उसक� किव चेतना म� कै लाश से लेक र दिक्षण सागर तक फ़ै ले िवशाल भारत का अखंड और
एकात्म रा�ीय मानिच� अपने सदा और सवर्� छाया िमलता है । हमारे इस रा� किव के अपने का� के माध्यम
से देश के सभी अंचल� का गौरवगान �कया है । कािलदास के किवत्व को रा�ीय च�र� देने वाला एक महत्वपूणर्
तत्व उसके का� म� हमारे रा� का सबसे अिधक �ामािणक और िवराट् गौरवपूणर् भूराजनीितक मानिच� है ।
गंगा भारत क� जीवनदाियनी और रा�ीय िवरासत है,

इससे

भारतीय संस्कृ ित क� कई धाराऐ िमलती है और हमारे िलए गंगा नदी नह� बिल्क हमारी मां है । संिवधा के
आधर पर यह हमारी रा�ीय नदी है ।
ं म् म� गंगा वणर्न:कािलदास िवरिचत रघुवश
इसके ि�तीय सगर् म� अयोध्या नरे श �दलीप अपने कु लगु� विश� के
िनद�शानुसार नं�दनी को चराने के उ�गम क्षे�ीय िहमालय �देश म� गये थे। नं�दनी चलते- चलते एक �दन राजा
�दलीप क� भि� परीक्षा लेने के िलए गंगा के �पात एक गह्व ( कं दरा) म� �िव� हो गयी िजसका उल्लेख इस
�कार है –
अन्ये�रु ात्मानुचरस्य भावं िज�ासमाना मुिनहोमधेनःु ।
गंगा �पातान्तिव�ठशष्पं गौरगुरोगर्ि�रमािववेश ।। रघुवश
ं म् ०२/२५
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उपयु�
र्
प� से �तीत होता है उसके िनझॅर के समीपस्थ कं दरा म� उगी धास को चराने के
िलए नं�दनी का जाना स्वाभािवक ह�। आज भी गंगा तटीय �पाती �वाह के पास पहाड़ी गाय� इस �कार चलती
�ई देखी जा सकती है।
रघु �दिग्वजय के संदभर् म� कािलदास ने गंगा को पार करने के िलए
नौका� का उल्लेख करते �ए इससे तेज चौडे �वाह क� अिभ�ंजना इस �कार क� है –
वङ्गानुत्ख्याय तरसा नेता नौसाधनो�तान् ।
नीचखान जयस्तम्भान् गंगा�ोतोन्तरे षु स: ।। रघुवंशम् ०४ /३६
गंगा तटवत� उगे �ए सिछ� वांस� के वनो को किव कु लगु� कािलदास
ने स्वाभािवक �प से िचि�त �कया है िजनसे होकर गंगा क� ओर से जलकण िमि�त शीतल पवन �वािहत
होता �आ ममॅर ध्विन करता था। इस शीतल सशीकर समीर का सेवन रघु के सैिनक सानंद करते थे। इस तथ्य
का उल्लेख अधोिलिखत �ोक म� इस �कार �कया गया है –
� ु ममॅरीभूता : क�चकध्विनहेतवः।
भूजष
गङ्गासीक�रणो माग� म�तस्तं िसणे वरी ।। रघुवंशम् ०४/७३
इं दम
ु ती स्वयंवर के संदभर् म� िविभ� राज्य� के राजागण कुं िडनपुर म�
स्वयंवर म� भाग लेने के िलए प�ंचे, जहां सूयर् सेन नरेश क� �शिस्त म� सुनद
ं ा इं दम
ु ती से मथुरा नरे श के
अनंत:पुर क� रािनय� के शरीर का अंगराग और चंदन यमुना जल म� धुल जाने पर �ेत जलधारा �याग के गंगा
संगम का आभास कराती थी िजसका िच�ण इस �कार है –
यस्यावरोधस्तवन चन्दनानां �क्षालनाद् वा�रिवहारकाले ।
किलन्दकन्या मधुरां गतािप गंगोिमॅसस
ं �नजलेव भाित ।। रघुवश
ं म् ०६/४८
इं दम
ु ती स्वयंवर से भाग लेकर लौटते �ए राजा अज क� सेना� को
�ितपक्षी राजा� क� सेना ने सामने इस �कार रोकने का िनष्फल �यास �कया िजस �कार भागीरथी के �वाह
को शोण और ज्योितरथा िमलकर रोकने का �यास करती है। इस दृश्य का महाकिव कािलदास ने स�मांक म�
इस �कार िच�ण �कया हैतस्या:से रक्षाथर्मनल्पयोधमा�दश्य िप�यं सिचव कु मार:।
ं म् ०७/३६
�त्य�हीत् प�थववािहन� तां ज्योितरथा शोण इवो�रं ग ।। रघुवश
महाकिव कािलदास ने पिततपावनी गंगा के सहायक पुण्यसिलला सरयू
का भी संगम �प म� उल्लेख �कया है, जहां संगम तीथर् म� मोक्ष �ा� करने के िलए महाराज अज ने अपना शरीर
छोड़ा था । इस तथ्य को अधोिलखत प� म� िन�िपत �कया है-
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तीथर् तोय�ितकरभवे जह्नुकन्यासरय्वो –
दह�ानादमरगणनाले ख्यमासा� स�:।
पूवक
र् रािधकत�चा संगत: कांतामासो,
िललागारे ष्वरमत पुननॅन्दनाभ्यन्तरे षु ।। रघुवंशम् ०८/९६
उपयुर्� छंद म� व�णत गंगा-सरयू संगम का �ाचीनकाल म� महत्व �ंिजत
हो रहा है। �ाय:ऐसे तीथर् संगमो म� ितिथय� पर मेले और �ान पवर् आयोिजत �वा करते थे।
इस �कार रघुवंश म� गंगा का जाह्न्वी नाम से भी कािलदास ने उल्लेख
�कया है जो पूव� समु� म� िगरती थी –
ब�धाप्यागमैिभॅन्ग: पन्थान: िसध्दहेतव: ।
त्वय्येव िनपतन्त्योघा जाह्न्वीया इवाणॅवे ।। रघुवंशम् १०/२६
सामान्यतः शरद और �ीष्मकाल म� गंगा का �थूल �वाह क्षीण

हो

जाता था जैसे कोई गभर्णी �ी �सव के प�ात कृ शोदरा �दखाई देती है। शरदऋतु म� जल के क्षीण हो जाने पर
बालू मु� गंगा का ऐसा ही कृ श शरीर अधोिलिखत �ोक म� �पांत�रत �कया गया हो ।
शय्यागतेन रामेण माता शातोदरी बभौ ।
सै�ाम्भोजबिलना जह्निवव शरत्कृ शा ।। रघुवश
ं म् १०/६९
�याग िस्थत गंगा यमुना का संगम सु�िस� तीथर् के �प म� िव� भर
म� िवख्यात है । लंका िवजय के प�ात् पुष्पक िवमान से लंका से अयोध्या �स्थान करते समय सीता को गंगा
यमुना �क छटा �दखलाते �ए �ी राम सीता से संगम शोभा इस �कार व�णत करते ह� –
महाकिव ने

गंगा को मु�ा तथा �ेत

कमलो

एवं यमुना को

इं �नीलमिण एवं इं �ीवर उपिमत �कया ह�। यथा�िचत् �भालेिपिभ�रन्�नीलैम�
ु ामयी यि��रवानुिवध्दा ।
अन्य� माला िसतपंकजानािमन्दीवरै �त्खिचतान्तरे व ।। रघुवंशम् १३/६४
मानसोन्मुख राजहंस पंि� जैसी गंगा और कह� चंदन यु� करा कलागु�
जैसी संगम छ�ा दृि�गत होती ह��िचत खगानां ि�यमानसानां कादम्बसंसगिवतीव पंि�: ।
र् न्दनम क्लिपतेव ।।रघुवंशम् १३/६६
अन्य� कालागु�द�प�ा भि�भुव�
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कह�-कह� चं� �भा नैश अंधकार से मानव िवच्छ� भी हो गई हो और
कह� शु� शरत्कालीन मेघ के अंतराल म� मान नील आकाश जसी गंगा यमुना से िमलकर शोिभत हो रही ह� ।
यथा –
�िचत् �भा चान्दमसी तमोिभरछायािवलीनै:शबलीकृ तेव ।
अन्य� शु�ा शरदलेखा रन्�ेवाल�यनभ:�देशा ।।रघुवश
ं म् १३/६३
�िच�ं कृ ष्णोरगभूषणेव भस्मांगरागा तुनरी�रस्य ।
पश्यानवधांिग िवभात गंगा िभ��वाहा यमुनातरं गै ।।
समु�प�योजर्लसिन्तपाते, पूतात्मनाम��कलािभषेकात् ।
तत्वबोधेनिवनािपभूय:, तनुत्यजांनािस्तशरीरबन्ध: ।।रघुवश
ं म् १३/६८
अथार्त् समु� क� पि�य� जैसे गंगा यमुना म� नहाने पर शरीर धा�रय�
को िबना तत्व�ान के ही मानो मोक्ष �ा� हो जाता है अथार्त् उनका शरीर बन्धन स्वत: समा� हो जाता है ।
महाकिव ने िहमालय से िनकली �यी गंगा और सरयू नदी के संगम स्थल का भी पुनः स्वाभािवक वणर्न इस
�कार �कया है
आनन्दज:शोकजम�ु वाष्पस्तयोरशीतं िशिशरो िवभेद ।
गंगा सरम्वोजर्लमुष्णत�ं िहमा��िनस्यन्द इवावतीणर्: ।।रघुवंशम् १४/३
भगवान �ी राम के िनद�शानुसार ल�मण गभर्वती सीता को रथ पर
बैठाकर वाल्मी�क आ�म के पास गंगा के तट पर छोड़ने गए तो भगवती भागीरथी ने अपने तरंग �प हाथ� से
ल�मण को इस कठोर कमर् से िवरत होने का स्प� संदश
े �दया था। इस तथ्य का का�ात्मक अंकन किवकु लगु�
ने इस �ोक म� इस �कार �कया है –
गुरो�नयोगाद् विनतां वनान्ते साध्व� सुिम�ातनयो िवहास्यन् ।
े ोित्थतवीिचहस्तैजिह्ननोदुिर् ह�ािस्थतयापुरस्तात् ।।रघुवंशम् १४/६९
अवायर्तव
सीता को गंगापार छोड़ने के िलए ल�मण ने नाव का आ�य लेने के
िलए िनषाद् को िनद�िशत �कया । िनषाद् ने अपनी आ�ानुसार सीता को उसी �कार गंगा पार करा �दया जैसे
सत्य�ित� ल�मण ने अपनी �ित�ा को पूणर् �कया था। सीता को रथ से गंगा क� बालू पर उतार कर िनषाद्
�ारा लायी गयी नौका पर उन्ह� सहारा देते �ए चढ़ाकर गंगापार करायारथात् स यन्�ा िनगृहीतवाहात् तां भृात्जायां पुिलनेअवतायर् ।
गंगा िनषादाह्तणनौिवशेषस्ततार सन्धािमव सत्यसंधः ।।रघुवश
ं म् १४/६२
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इं दम
ु ती स्वयंवर के संदभर् म� महाराज भोज को पित के �प म� इंदम
ु ती ने उसी
�कार वरण कर �ा� �कया िजस �कार चांदनी चं�मा को तथा जह्नुकन्या (गंगा ) सागर को �ा� करती है ।
इसका का�ात्मक उल्लेख अधोिलिखत �ोक म� इस �कार �ा� होता है –
शिशनमुपगतेयं कौमुदी मेधमु �ं ,
जलिनिधमनु�पं जह्नुकन्याअवतीणार् ।
इित समगुणयोग�ीतमस्त� पौरा:,
�वणकटु नृपाणामेकवाक्यं िवब�ुः ।।रघुवंशम् ०६/८६
अयोध्या को उजड़ी�यी अवलो�कत कर पुनः वसाने के िलए कु शावती से गज
सेना सिहत महाराज कु श उ�र क� ओर गंगापार करने के िलए हािथय� का पुल बनाकर अयोध्या क� ओर बढ़े
थे । इस तथ्य का सरस वणर्न िन�िलिखत �ोक म� इस �कार �कया गया है
ु न्धात् �तीपगामु�रतोअस्य गंगाम् ।
तीथर् तदीये गजसेतब
ं म् १६/४४
उनय�वाल�जवनीवभूवहँसा नभोलडंघनलोलपक्षाः ।।रघुवश
लौ�कक संस्कृ त सािहत्य के परवत� अनेक महाका�� म� गंगा, गंगा �पातो,
िनझॅरो तथा उसक� सहायक नदीय�, गंगा तटीय तीथॅो एवं संगमो का का�ात्मक िच�ण �ा� होता है ।
रघुवंशम म� गंगा महात्म्य वणर्न के माध्मय से रा�ीय सांस्कृ ितक एकता एवं
अखण्डता िन�पण का �ाघनीय सािहित्यक �यास �आ है । यहा गंगा का वणर्न �ासंिगकता

सवर्था योग्य

�तीत होता है ।
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Jadav Arvindkumar U.
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��તાવના :
ઇ.સ.1991 માં તાત્કાલીન વડાપ્રધાન પી.વી. નરિસ�હરાવના સમયે ત્યાર પછ�ના વડાપ્રધાન
ડો.મનમોહનિસ�હ અને નાણામંત્રીએ નવી આિથ�ક ઉદાર�કરણની નીિત અમલમાં �ુક� �ુકતબ�રની નીિત
અપનાવ્યા પછ� વૈિ�ક સ�ુદાય સાથે સહઅ�સ્તત્વ અને સહિવકાસ એ બે આવશ્ક શરત હતી અને એને ધ્યાનમાં
રાખીને મલ્ટ�બ્રાંડ �રટલમાં FDI �ગે 14 સ્પ્ટ� મ્બર 2012 ના રોજ ક�બીનેટ િનણર્ય લેવાયો. આમ જોઇએ 1991 ની
નવી આિથ�ક ઉદાર�કરણની નીિતના સમયે જ કંકોતર� લખાય ગઇ હતી અને 2012 મા મહ�માનો આવ્યા તેમ ક�હ
શકાય.
�ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ ઇન્ડ�સ્ટ�યલ પોલીસી એન્ડ પ્રમોશન દ્રારા સ્પસ્ટતા કર� લ છે � 14 સપ્ટ� મ્બર� ક� બીનેટ� � નીણર્ય
લીધા હતા તે તમામ નીણર્ય પણ અમલી બન્યા
સરકાર� બહાર પાડ�લા નોટ��ફક� શન પછ� િવદ� શી �રટલસર્ કં પનીઓ હવે ભારતમાં �રટ�લ માક� ટમાં 51% �ુડ� રોકશે
પરં � ુ સ્વેદ�શી એરલાઇન્સ 49% �ુડ� રોકશે
ુ
હ��ઓ
1.FDI ના પ્રવાહ અને પૈટનનો અભ્યાસ કરવા માટ�
2.FDI ના કારણોની આકરણી કરવા માટ�
3.ભારતીય અથર્તત્ર
ં પર FDI અસર�ુ �ુલ્યાંકન કરવા માટ� .
4.ભારતમાં રોકાણ પ્રવાહ �ણવા માટ�.
�ુખ્ય શરતો
1.મલ્ટ�બ્રાન્ડ �રટલમાં સરકાર� શરતો �ુજબ િવદ� શી કંપની 10 કરોડ ડોલર �ુધી�ુ જ રોકણ કર� શકશે.
2. મલ્ટ�બ્રાન્ડ �રટલમાં FDI લાવીને � સ્ટોસર્ ખોલવાના છે તે માટ� માગર્ર�ખામા સ્પષ્ટ જણાવ્�ુ છે ક� 10 લાખથી
વ�ુ વસ્તી ધરાવતા શહ�રોમા આવા સ્ટોસર્ ખોલી શકાશે.
3 ગ્રાિમણ િવસ્તારોમાં FDI ની 50% રકમ પહ�લા �તબકામાં ત્રણ વષર્માં બ�ક ના �તરમાળખામાં રોકવાની રહ�શે.
સીધા �ુડ� રોકણ ના લાભ
= ખે�ુતોને પોતાની ખેતપેદાશની �ચી �ક�મત મળશે .
=નોકર� 1 કરોડથી વ�ુ તકો ઉભી થાશે .
=દ� શના નાના અને લ�ુ અને મધ્યમ ઉધોગને ઉત્પાદનની નવી તકો મળશે.
=આ િનણર્યથી સેકટરમાં ઉભી થતી નવી રોજગાર�ની તકોથી �ુવાનોને મોટો લાભ થશે .
=ખેતી�ુ ઉત્પાદન સીધા િવતરક �ુધી પોહચશે �નાથી તેનો �ુ વ્યમાં મોટો ધટાડો થશે.
=ખે�ુતોના �વનધોરણ �ુધારો થશે .
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=ભારતમાં અસરકાર�તે બ�ર સાથે ખે�ુતો જોડાય શકશે પર�ણામે બ�રો િવકાશ પામશે.
=�ુ િષ�માક� ટ�ગમાં નવી આ�ુનીકટ� કનોલો� લાવી શકાશે પર�ણામે બ�રો િવકાશ પામશે .
=ગ્રાહકને સસ્તા ભાવે માલસામાન મળ� રાહ�.
Evaliation of FDI and GDP in india during(1991-2012)
YEARS

FDI inflow(in
rupees crore)

Growth rate of
FDI %

GDP

Growth rate of
GDP%

1991-92
1995-96
2000-01
2005-06
2009-10
2010-11
2011-12

409
6916
19361
24613
123378
88502
173947

60.38961
53.1119
43.61652
0.373417
-

1099072
1396974
1972606
3254216
4493743
-

7.288207
5.809416
36.22
7.957556
28.2676
96.5458

FDI as a
percentage of
GDP
0.037213
0.49507
0.981494
0.756342
2.745551

ભારતમા તા�તરમાં FDI મા મળે લ મં�ુર�
ભારત FDI ની બાબતમાં િવ��ુ સૌથી વ�ુ ઓપન ઇકોનોમી બન્�ુ છે
�ડ ઇ-કોમશર્ મા 100% મં�ુર�
ચા ના બગીચામાં 100% મં�ુર�
એરલાઇન્સમાં સરકાર� મ�ુ ર� દ્રારા 49% વ�ુ FDI ને મં�ુર�
િશડ�ુલ એરલાઇન્સ સેકટર 100% FDI માં મં�ુર
ઓટોમેટ�ક �ટ્થી DTH સિવ�સમાં 100% મં�ુર�
ઓટોમેટ�ક �ટ્થી બ્રાઉન�ફલ્ડ ફામાર્ માં 74% મં�ુર�
હ� પણ િવદ� શી રોકણ લાવવામાં ચીન કરતા ભારત પાછળ છે � એક �ચ�તાનો િવષય બન્યો છે
તારણો
FDI ની નીિત ધીમે ધીમે બ�રમાં વ�ુ રોકાણકાર મૈત્રી�ુણર્ બનાવવા માટ� ઉદાર કરવામા આવી છે અને પર�ણામે
પ્રોત્સાહ�ત કરવામાં આવી છે . આ �દવસોમાં �તરરા�ષ્ટ્રય સંસ્થાઓ દ્રારા ટોચના ત્રણ ક્રમ FDI �ુ સ્થાન ધરાવે છે
� િવ� બ�ક સ�હત US ના ર�પોટર્ અ�ુસાર છે
� ભારતીય અથર્�ત્ર
્ ં માટ� જબરદસ્ત ક્ષમતા ધરાવે છે FDI ની હકારત્મ અસર FDI પ્રવાહ ધરાવે છે .
References.
1.=basu.p. nayaka (2007) foreign direct investment in india-emerging
2 =horizon ‘ Indian economic reviw, vol.xxxno.2
3. www.google.in
4. www.wikipedia.org
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ુ સંપદિવભાગ: યોગ ત �ાન અને �યવહાર
દ� વા�ર
ડૉ. ભરત આર. કણઝર�યા

5

મદદનીશ �ા�યાપક (સં��ૃત)
સરકાર� િવનયન અને વાણી�ય કૉલેજ થરાદ.
��તાવના :શ્રીમ�્ ભગવદ્ગીતા એ માત્ર ત �ાન એટલે ક� માત્ર મોક્ષ મેળવવા માટ�નો ગ્રંથ નથી તે નો �ુખ્ય ઉપદ� શ �વન
�વવાની કળા છે , ગીતા ખરા અથર્માં માનવ �વનને વ્યવહારમાં ઉપયોગી થાય તે ની �વનમાં આવતી અનેક
�ુશ્ક�લીઓને માત આપવાનો એક અ� ૂલ્ય ગ્રંથ છે , ગીતા માણસને �ુજવણ સમયે રામબાણ ઉપાય બને છે , સ્વામી
િવવેકાનંદ� ક�ું છે ક� ‘this attachment of love to god is indeed one that does not bind the soul but effectively
breaks all its bondages’૧ આજના મ�ુષ્યને અનેક પ્રકારની વ્યગ્રતાઓ ઘેર� રહ� છે ત્યાર� ગીતા પગદં ડ� બની અને
તેને માગર્ બતાવે છે , �થી તે ભવસાગર તર� શક� છે �ભ� �ભ� મન ધરાવનાર વ્ય�ક્તઓમાં �ભ� �ભ� પ્ર� ૃિતઓ
આકાર પામે છે , આ વાત ગીતાના ૧૬માં દ� વા�ુરસંપદિવભાગ યોગ નામના આધાયાયમાં ભગવાને સમ�વી છે ,
द्वौ भूतसग� लोकेऽिस्मन्दै व आसुर एव च

|

दै वो �वस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथर् मे शण
ृ ु ||

૨

હ� અ�ુ ર્ન, આ લોકમાં પ્રાણીઓની � ૃ�ષ્ટ બે પ્રકારની જોવા મળે છે , દ� વી િવસ્તારથી કહ�. હવે આ�ુર� � ૃ�ષ્ટને
િવસ્તારથી સાંભળ.
આમ આ અધ્યાયમાં દ� વી અને અ�ુર� સંપિત ધરાવતા બે પ્રકારના મ�ુષ્યોના કમ�ની વાત કર� છે �નો આપણે
તા�ત્વક અને વ્યવહા�રક અભ્યાસ કર��ુ.ં
દ� વીસંપિતના �ુણો :अभयं सत्त्वसंश�ु द्ध�ार्नयोगव्यविस्थ�त: |
दानं दमश्च य�श्च स्वाध्यायस्तप आजर्वम ् ||१||
अ�हंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शिन्तरपैशुनम ् |
दया भूते�वलोलप्ु त्वं मादर्व ह�रचापलम ् ||२||
तेज: �मा ध�ृ त: शौचमद्रोहो ना�तमा�नता |
भविन्त संपदं दै वीम�भजात्स्य भारत ||३||૩
દ� વી સંપિતમાં જ�મેલ �ય��તમાં આ �ુજબ ૨૬ �ુણો હોય છે ,
(૧) અભય એટલે ડર�ું નહ� અને ડરાવ�ુ ં નહ�.
(૨) સા�ત્વક � ૃિ� એટલે તમો �ુણ અને રજો �ુણને મનમાંથી િન�ળ
ૂર્ કરવાનો પ્રયાસ કરવો
(૩) �ાન અને કમર્યોગમાં િવષેશ િનષ્ઠા એટલે મનમાં િનઃસંશયતા ક� ળવવી
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(૪) દાન એટલે ધમર્ભાવથી દ� શ કાળ અને પાત્ર જોઈ દાન કર�ુ ં
(૫) ઇ�ન્દ્રયો પર કા�ુ એટલે �યાં આવશ્યકતા છે ત્યાજ ઉપયોગ કરવો અને ન હોય ત્યાં ખ�ચી લેવી
(૬) ય� એટલે પરસેવાની કમાણી પર �વ�ુ ં
(૭) સ્વાધ્યાય એટલે પારમાિથ�ક શા�ોમાંથી સાર ગ્રહણ કરવો
(૮) તપ એટલે એ સાધન છે અને તેનો ઉપયોગ બ્રહ્મ પ્રા�પ્ત માટ� હોવો જોઈએ
(૯) સરળતા એટલે �તઃકરણની સરળતા
(૧૦) અ�હ�સા એટલે કાયા વચન મનથી કોઈને પીડા ના આપવી સવર્ને પ્રેમ કરવો
(૧૧) સત્ય એટલે સદ�ુણોનો આધાર� ૂત �ુણ �ના વગર બધા �ુનો િનરથર્ક છે
(૧૨) અક્રોધ એટલે ક્રોધ પર કા�ુ � બધાં કામમાં જ�ર� છે
(૧૩) (કમર્ફળનો)ત્યાગ એટલે અહં મમતા અને કમર્ફળ છોડવા
(૧૪) શાંિત એટલે સ�ુદ્ર �વી શાંિત � ગરમીમાં �ુકાતો નથી અને વરસાદમાં ઉભરાતો નથી
(૧૫) ચાડ�રહ�તપ�ુ ં એટલે કોઈના પણ દોષ ના જોવા
(૧૬) પ્રાણીઓ પર દયા એટલે બી�ના �ુ ખ �ુ ર કરવા સદા તત્પર રહ�� ુ ં
(૧૭) અલો�ુપતા એટલે િવષયો પ્રત્યે લો�ુપતા ના હોવી
(૧૮) � ૃ�ુ તા એટલે મ�ુરતા કોમળતા
(૧૯) લજ્� એટલે પાપ કમ� કરવામાં શરમ આવવી મયાર્દા રાખવી
(૨૦) અચંચળતા એટલે મનની �સ્થરતા
(૨૧) તેજ એટલે સામથ્યર્ અન્યાય સહન ના કરવો
(૨૨) ક્ષમા એટલે અ�ુ�ુળ પ્રિત�ુ ળ આઘાત સહન કરવાની શ�ક્ત
(૨૩) ધૈયર્ એટલે ઉત્સાહને ટકાવ�ુ ં અને ઉત્સાહને કા�ુમાં રાખવો અને ધીરજથી કામ લે� ું
(૨૪) પિવત્રતા એટલે �દર બહારની �ુ�દ્ધ.
(૨૫) અદ્રોહ એટલે દ્રોહ દગો ના કરવો ઈષાર્ ક� વેરભાવ ના રાખવો અને
(૨૬) અ�ભમાનનો ત્યાગ એટલે િવનાયતા નમ્રતાથી વ્યવહાર કરવો.
આ ૨૬ �ુણ, હ� અ�ુ ર્ન ! દ� વી સંપિત તરફ વળે લા મ�ુષ્યોમાં ઉત્પન થાય છે .
ત �ાન:-
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વ્ય�ક્તની ભૌિતક પ�ર�સ્થિત ગમે તે હોય ક� પછ� કોઈપણ વણાર્શ્રમમાં જન્મેલ હોય તેને ઉપરોક્ત ૨૬
�ુણોનો અભ્યાસ કર� �વનમાં ઉતારવામાં આવે તો તે ક્રમશ: આધ્યા�ત્મક ઉ�તી પ્રાપ્ત કરશે અને મોક્ષ
તરફ આગળ વધશે આમ દ� વી સંપિત મોક્ષ આપનાર� છે .
�યવહાર :આમ વ્યાસે તો સત્ય, અ�હસાં ધમર્ (ન્યાયો�ચત વતર્ન) શાંિત, પ્રેમ અને દયાના � ૂલ્યોને
વૈિ�ક�ુલ્યો તર�ક� સ્વીકાયાર્ છે . �ુનેસ્કોનાં આ�ુખ પર વા� છે ક� “�ુદ્ધનો જન્મ મ�ુષ્યના મનમાં થાય
છે . અને તેથી મ�ુષ્યના મનમાંજ શાંિતની સંરક્ષણ હરોળ તૈયાર કરવી જોઈએ.” ગીતામાં શ્રી�ૃષ્ણે
દ� વીસંપિ�ઓ વણર્વી, તેમાં �વન� ૂલ્યોને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે એ �ુણોને ધારણ કર�ને સમાજમાં
શાંિત સ્થાપી શકાય �થ્ૃ વીને �હ�સા �ુક્ત કર� શકાય, મહાત્મા ગાંધીએ સત્ય અને અ�હ�સાનો માગર્ પકડ�
દ� શને �ુલામીમાંથી �ુક્ત કરવાનો સફળ પ્રયોગ કય� હતો.
આ�ુર�સંપિત :दम्भो दपार्ऽ�भमानस्च क्रोधः पारु�यमेव च |
अ�ानं चा�भजातस्य पाथर् संपदमासुर�म ् ||૪
હ� પાથર્ , દં ભ, દપર્, અ�ભમાન, ક્રોધ, કઠોરતા, તથા અ�ાન આ આ�ુર� પ્ર�ૃ િતવાળા માણસોના
�ુણ છે
અહ� ૬ આ�ુર� �ુણો�ું વણ�ન છે .
ત �ાન :(૧) દં ભ એટલે પાખંડ, �દર એક, બહાર બી�ુ ં એવી �ૃિ�, �યાં �ુધી મન વાચા અને કમર્ની એ�તા
સાધકમાં ના આવે ત્યાં �ુધી આધ્યા�ત્મક પ્રગિત શ� નથી.
(૨) મદ, ગવર્ �ણે કારણે મ�ુષ્ય ધમર્ની મયાર્દા�ુ ં ઉલંઘન કર� છે અને િવનાશ નોતર� છે .
(૩) અ�ભમાન એટલે �ુ ં પ�ુ.ં
(૪) ક્રોધ બધા �ુ �ુર્ણોની જનની છે , �ણે લીધે કામ, મોહ, દ્વેષ, મત્સર, વગેર�ને પોષણ મળે છે .
(૫) કઠોરતા એટલે વાણીની કઠોરતા સૌમ્યાતાનો અભાવ.
(૬) અ�ાનના �ુખ્ય ચાર કારણો હોય છે .
(અ) �ાન મેળવવાની ઇચ્છા ક� પરવા ના હોવી.
(બ) િવપર�ત દ્ર�ષ્ટ એટલે �ાનની જ�ર નથી, નકા�ુ ં છે એવી ભાવના.
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(ક) પોતાના િવષે ખોટ� ભ્રમણા �મક� પોતે �ાની છે �ણકાર છે .
(ડ) � ૂખાર્ �નામા �ાન ગ્રહણ કરવાની શ�ક્તજ નથી.
ભગવાન કહ� છે આ�ુર� લોક� ને �ુ ં આ સંસારમાં આ�ુર� યોનીમાજ અસંખ્યવાર જન્મ
આ�ુ ં �ં છે વટ� તે અધમ ગિતને પામે છે મને પામતા નથી.
�યવહાર :આ�ુર� પ્ર�ૃ િતના લોકો પ્ર�િૃ � અને િન�ૃિ� �ણતા નથી તેમનામાં પિવત્રતા સદાચાર અને સત્ય
હોતા નથી. આવા લોકો કહ� છે ક� આ�ું જગત અસત્ય િનરાધાર, પરમે�ર વગર�ુ,ં િવષય ભોગની �ૃિ�
વા�ં આવા અલ્પ �ુ�દ્ધવાળા �ુ ષ્ટ લોકો �ર કમર્ કર� જગતનો નાશ કરવા ઉત્પન કર� છે . આશાઓના
પાસમાં બંધાયેલા કામ ક્રોધમાં પ્રયાણ રહ�તા તેઓ �ુખ ભોગવવા માટ� અન્યાયથી ધનનો સંચય કરવા
ઈચ્છે છે . આ� મ� આ મેળવ્�ુ,ં હવે તે મનોરથ �ુ ં પ્રાપ્ત કર�શ, આ ધન મા�ું છે , તે ધન મા�ું થશે, આ
શ�ુને મ� માય� અને બી�ઓને પણ માર�શ, �ુ ં ઉપભોગ કરનાર �ં, �ુ ં બળવાન �ુ ં �ુખી, સ�ૃદ્ધ આવા
અ�ાનમા રાચે છે , આ� � સમાજમાં �હસા�ુ ં વાતાવરણ જોવા મળે છે તેમાં આ�ુર� �ુણો જોવા મળે છે ,
�ુ િનયા સામે � ત્રાસવાદની સમસ્યા પે દા થઇ છે , તે પણ આવીજ �હ�સાના �ુણોથી આિધપત્યવાળ�
િવચારધાર જોવા મળે છે .
ઉપસંહાર :ગીતા પ્રવચન નામના �ુસ્તકમાં િવનોબા કહ� છે ક� દ� વી અને આ�ુર� આ બે �હ�સા અને
અ�હ�સાની સેના છે , એક બા�ુ સદ�ુણ છે અને બી� બા�ુ �ુ �ુર્ણ છે ૫ “�ાન, કમર્, ભ�ક્તએ અ�હ�સાના
સેનાપિત છે જયાર� કામ ક્રોધ, અને લોભ એ �હ�સાના સેનાપિતઓ છે ” �વી ર�તે અત્યાર� � ૂિમસેના,
જળસેના, વા�ુસેના તેમ કામના કારણે લોભ ઉત્પન થાય છે અને લોભના કારણે ક્રોધ ઉત્પન થાય છે
ક્રોધથી િવનાશ �થી તેનો સામનો કરવા ભ�ક્ત દ્વારા �ાન પ્રાપ્ત થાય અને �ાનથી મ�ુષ્ય સત્કમર્ તરફ
વળે અને તેથી િવ� કલ્યાણ થાય આમ એકબા�ુ આ�ુર��ુણોથી િવ�નો નાશ અને બી� બા�ુ
દ� વી�ુણોથી િવ��ુ ં કલ્યાણ �ાનના તપ દ્વારા બધાજ પાપોનો નાશ થાય છે .
પ્રસ્થાત્રયીમાં પ્રો. સી વી રાવળ ન�ધે છે ક� આપણા �ુ દ� વને સહન કરવા માટ�ની હ�મત ક�ળવવા
તથા મ�ુષ્ય તર�ક�ના આપણા �વનના ધ્યે યને પર પાડવા માટ� શ�ક્તમાન થવા માટ� જ�ર� એ�ુ ં
�વન�ુ ં ત �ાન તથા ધમર્ને બાહ્ય સ્વ�પ આપવા કરતા તે ને �તર �વનનો િવષય બનાવવા માટ�ની
અગત્ય એટલીજ છે , � ગીતાના જમાનામાં હતી; બલ્ક� તેથી વ�ુ છે ૬
આમ વ્યવહાર�ક �વનમાં જો દ� વી�ુણો અને આ�ુર� �ુણોને સાર� ર�તે સમ� િવવેક � ૂવર્ક
ં લમ બનવી શકાય છે .
પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો િવ� �ુમગ
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5Z;F> S[ lGA\WM\ D[\ ;FDFlHS /J\ ;\F:S'lTS ;ZMकाZ
6

0¶F@/G@8L@UFDLT
/;Ml;/8 5|MO[;Z
lCgNL EJG
;F{ZFQ8= lJxJlJNŸIF,I
ZFHSM8

lCgNL Unv;FlCtI S[ 1F[+ D[\ ClZX\SZ 5Z;F> SF GFD lJX[[QF ~5 ;[ 5|:YFl5T C{ PVF{Z p;D[\ EL
lGA\W SL ;D'â 5Z\5ZF :JT\+TF S[ AFN 5Z;F> p¿ZFlWSFZ S[ ~5 D[\ U|C6 SZT[ C{\ P pgCM\G[ 5Z\5ZFUT lGA\W
S[ -¥FR[ SM TM0F EL C{ P pGS[ lGA\WM\ D[\ SCL\ SCFGL SF VFEF; C{ TM SCL\ Z[BFlR+ CL lGA\W SF ~5 ,[
,[TF C{ P pGSF ;FlCtI 5Z:5Z ;\Aâ CMSZ 3],vlD,SZ 5|S8 CMTF C{ P5Z;F> ,MSHLJG S[ ;\:SFZ J
:JEFJ VrK[ -\U ;[ 5CRFGT[ EL C{ TYF V5G[ ;FlCtI ;'HG S[ ;\:SFZ D[\ XFlD, EL SZT[ C{\ P .;l,/
pGSL lJWFVF[\ SF V,UFJ TYF JUL"SZ6 SCL\vSCL\ 8}8TF GHýZ VFTF V{ lSgT] IC pGS[ ;FlCtI SL SDHMZL
ST> GCL\ ,UTL4 Al<S ,MSv;\5'lÉT SF 5lZRFIS AGTF C{ P
5Z;F> G[ SZLA #__ lGA\W l,B[ C{\ P .GD[\ S]K lJRFZFtDS S]K ,l,T lGA\W C{\ P lJQFI S[
N'lQ8SM6 ;[ pgCM\G[ ;DSF,LG HLJG S[ CZ 1F[+ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S /J\ ;\F:S'lTS SM V5G[ ;'HG
SL 5lZ;LDF D[\ ;ldDl,T lSIF C{ P lJQFI SL jIFl%T S[ N'lQ8 ;[ 5Z;F> SF lGA\Wv;FlCtI A[HM0³ C{ P
;DSF,LG ;DFH S[ IYFY" SM U\ELZ N'lQ8 ;[ CZ V\T°JZMWL SL 50³TF, SL C{ PpGS[ lGA\WM\ D[\ lJJZ6 GCL\
lJx,[QF6 EL C{ R[TGF SM R[TGXL, AGFG[ SF p5ÊD EL C{\ P
5Z;F> SF lGA\W ;FlCtI ;DSF,LG IYFY" S[ ;FY ;ZMSZ ZBG[JF,F C{ P HCF¥ N]]lGIF SF CZ Z\U C{4
CZ lR+ C{ 5Z N]lGIF Z\ULG GCL\ C{ VF{Z G CZ lR+ DG SM ,]EFJG[JF,F C{ lSgT] IC N]lGIF :IFC SL T},L ;[
Z\UL C]> C{ TYF HM lR+ C{\4 JC CDFZ[ lJS,\FU ;DI J ;DFH S[ ;FY ;ZMSZ ZBG[JF,F C{ P
5Z;F> S[ J{RFlZS lGA\WM\ SF ;FDFlHS J ;\F:S'lTS ;ZMSFZM\ ;[ H]0³F IYFY" AFZLSL ;[ pHFUZ C]VF
C{ P lCgNL ;FlCtI HUT SM /S /[;F ZRGFtDS ;'HGSFZ lD,F lH;[ EFZTLI HLJG IYFY" SL UCZL 5{9
YL P :JFT\œIM¿Z EFZT S[ /[;[ :IFC R[CZ[ SL 5CRFG SZFT[ C{\ HM DMCvE\U ;[ U]HZT[ C]/ V\Tä"gä ;[ U|:T
C{ P /S VF{Z 5-Fv l,BF4 VJ;ZJFNL4 ;]lJWFEMUL4 ;\3QF" ;[ STZFG[JF,F4 ;FDFlHS DIF"NFVF[\ SL h]9L
lR\TF ;[ U|:T DwIJU" TYF VFD VFNDL EL C{4 SCL\ lH\NF ZCG[ SL ,0F> C{ TM SCL\ ;\5gGTF AGFI[ ZBG[ SL
,0F> C{ P 5Z;F> G[ EFZT SL IYFY" KAL lB\RL C{ lHGD[\vÕ/S S;D;FTF K858FTF C]VF EFZT C{ lH;[ /S
VF{Z KNŸD EFZT G[ NAMR ZBF C{ P NAMRG[ JF,F VF{Z NlDT NMGM\ EFZT ;lÊI C{ P NMGM\ S[ ALR lGZ\TZ
NF¥J5[\R R, ZC[ C{\ PÖ! 5Z;F> XFxJT ;FlCtI S[ AHFI JT"DFGTF SM V5G[ ,[BG SF D}<I AGFT[ C{\ P
5Z;F> S[ ;FlCtI D[\ ZFHDZF" p; VFD VFNDL S[ lHN\UL ;[ H]0L ;D:IFVF[\ SM AFZvAFZ p9FSZ VFD
VFNDL S[ ;\3QF" SM DCÀJ lN,FGF pGSF DS;N C{ P ‰U[C}¥ SF ;]BŠ lGA\W D[\ V;]lJWFVF[\ U|:T 5lZJFZ S[
l,/ TLG AMZ[ U[C}¥ lSTGL ;]Z1FF N[T[ C{ P VFH S[ EFZT SF ;rRF lR+ lB\RF C{ VFD VFNDL SFvÕU[C}¥ 4
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RFJ,4 RLGL4 lDÎL SF T[, VFlN ××× N]SFGM\ SL ,\AL STFZ[ N[lB/ P@@@@STFZ[ S0L W}5 D[\ B0L CMTL C{\ P
VFU[v5LK[ CMG[ S[ l,/ hU0F4 h\h84 UF,LvU,F{R4 RF,FSL4 A[>DFGL CMTL C{ P .; VG]EJ D[\ 5;LGF
ACTF C{4 W}5 ,UTL C{4 A}-Ÿ-[vA]l-³IM\ S[ 5{Z YZYZFT[ C{\ P ××× IC VF¥BM\ N[BF CF, CL GCL\ C{4 JC STFZ D[\
B0³[ VFNDL SL VG]EJ SYF EL C{ PÖ2 I[ STFZM\ SF l;,l;,F VEL AZSZFZ C{ P VFD VFNDL S[ l,/ U[C}¥
S[ TLG AMZ[ lSTG[ DFIG[ ZBT[ C{ p;SF lJlXQ8 lR+ lB\RF C{\ P VFD VFNDL VEFJM\ D[\ HLT[vHLT[ .TGF
VeI;T CM R]SF C{ lS VEFJ SL 5}lT" CM HFG[ 5Z EL p;[ lJxJF; GCL\ CMTF lS S]K ;DI S[ l,/ VEFJ
lD8 UIF C{ P
5Z;F> E}B4 5L0³F4 ZMH lH\NF ZCG[ SL SXDSX S[ VG]EJ ;[ U]HZ[ C{ P .;l,/ J[ VFDvVFNDL S[
H~ZL ;ZMSFZM\ D[\ XFlD, C{ P ‰VgG SL DF{TŠ GFDS lGA\W D[\ VgG SF ;\S8 S{;[ DC¥UF> ~5L ZF1F; SM
HUFTF C{ TYF VFD HGTF DC¥UF> ;[ S{;[ l5;TL C{ VFH IC AFT .TGL CL 5|F;\lUS C{ P VFH EL ICL l:YlT
C{ VFD VFNDL VgG S[ l,/ T0³5 ZCF C{\ N};ZL VF{Z D]GFOFBMZL VF{Z SF,FAFHFZL S[ SFZ6 VgG UMNFDM\ D[\
;0 ZCF C{ P .; 5Z;F> 5Z l,BT[ C{vÕC[ EFZT EFuIlJWFTF4 5\HFA4 l;\W4 U]HZFT4 DZF9F4 ãFlJ04 ptS,4
A\Uv;A HUC VgG SM DFZSZ NOGF lNIF UIF P SMl8vSMl8 GZvGFZL VgG ;\S8 S[ ;}+ D[\ A\WSZ /S CM
UI[ C{ P E}BDZL VF{Z E|Q8FRFZL CDFZL ZFQ8=LI /STF ;A;[ TFSTJZ TtJ AG U/ C{\ P@@@S{;L VNŸE}T /STF
C{ P 5\HFA SF U[C}¥ U]HZFT S[ SF,FAFHFZ D[\4 DwI5|N[X SF RFJ, S,STF S[ D]GFOFBMZ S[ UMNFD D[\ EZF
C{ P @@@D]GFOFBMZL4 SF,FAFHFlZIM\4 E|Q8FRFlZIM\ G[ lD,SZ ZFQ8= SM /S SZ lNIF PÖ# I[ C{ VFH S[ EFZT SL
/STF HCF¥ VFDvVFNDL CZZMH S]VF¥ BMNSZ 5FGL 5LTF C{ P
5Z;F> G[ CDFZ[ EFZTLI ;DFH S[ JU" J{QFdI SM EL N[BF C{ P DwID JU" DC¥UF> SM ZMTF C{ lOZ
;DhF{TF SZ ,[TF C{ P /S lR+ lB\RF C{vÕDC¥UF> SM ZMI[\U[4 ,[lSG NLJF,L 9F8 ;[ CL DGF/¥U[ P H{;[vH{;[
DC¥UF> A-TL C{4 J{;[vJ{;[ pt;J A-³T[ C{\ P ××× l5K,[ ;F, EL NLJF,L 5Z ZMXGL VF{Z W}DW0FSF YF4
DC¥UF> A-L TM 0IM-F CM UIF P @@@DC¥UF> SF ZMGF ZMT[ C{ pWZ N[BM\vSLDTL ;Fl0IM\ SL N]SFGM\ 5Z4 VFE}QF6M\
SL N]SFGM\ 5Z4 DC¥U[ S50M\ SL N]SFGM\ 5Z SM:D[l8S SL N]SFGM\ 5Z EL0 ,UL C{ P SCF¥ A-L C{ UZLAL m
lSGS[ l,/ A-L C{ m J[ SF{G C{ lHGS[ l,/ DC¥UF> pGSL ;D'lâ SF SFZ6 C{ PÖ$
JT"DFG D[\ IC l:YlT lA<S], 5|F;\lUS C{ P EFZT SF /S /[;F R[CZF C{ HM ;HFv;\JZF C{\ P JCF¥ G
E}B[ C{ G lR\TF4 DC¥UF> SF ZF1F; EL .GSF S]K GCL\ lAUF0³ ;STF P IC JU" J{QDI SL KAL EIFJC
C{\ PSCL\ DC¥UF> ;[ ,MU OFS[ D[\ HLT[ C{ TM SCL\ ;d5gGTF SF G\UF GF¥R C{ P SCL\ U]0 SL RFI 5LG[JF,[ C{
DCL\ HGTF SF B}G R};F HF ZCF C{ P .; BF> SM lD8FGF D]lXS, ,UTF C{ P lH;S[ l,/ UF¥WLHL SF
lJS[lgãSZ6 SF ZF:TF V5GFGF CMUF PJU"vJ{QDI 5Z ;CL l,BF C{vÕ/S HLlJT ZCG[ SF ;\3QF" C{ VF{Z /S
;d5gGTF SF ;\3QF" C{ PÖ? IC ;\3QF" EFZTLI ;DFH SF IYFY" ;ZMSFZ YF4 VF{Z ZC[UF P
5Z;F> V5G[[ lGA\WM\ D[\ 5F{ZFl6S lDYSM\ SF /[;F p5IMU SZT[ C{\ lS pGSF VY" p,8 HFTF C{4 VF{Z
VFD VFNDL S[ ;]BvN]oB ;[ EL HM0³ N[T[ C{\ P ‰ZFD SF N]oB VF{Z D[ZFŠ XLQF"S lGA\W D[\ /[;F CL 5|IMU lSIF
C{ P ICF¥ ZFD S[ N]oB ;[ lSZFI[NFZ SF N]oB A0F C{ CD HFGT[ C{ lS lCgN]:TFG SL A0L VFAFNL O}85FYM\ 5Z4
Z[<J[ :8[XGM\4 A; V0Ÿ0M\4 VF[JZlA|HM\4 O}85FYM\ IF lSZFI[ SF DSFG D[\ ND TM0 N[TL C{\ P VFH S, DSFG EL
NM TZC S[ ZCT[ C{\ ZCG[ S[ VF{Z lSZFI[ 5Z N[G[ S[ P lSZFI[ S[ DSFG J{;[ CL CMT[ C{v5Z;F> G[ l,BF C{\vÕ3Z
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D[\ .TGF 5FGL EZ HFTF C{ lS SEL ;MRTF C}¥ lS VUZ OX" 5tYZ SF G CMTF TM4 TM .G SDZM\ D[\ WFG AM
N[TF PÖ& ICF¥ lSZFI[NFZ SL DHA}ZL J ,FRFZL ZFD S[ N]oB ;[ A0F C{4 lDYSLI RlZ+ JT"DFGTF ;[ H]0³SZ
GIF VY" WFZ6 SZ ,[TF C{ P ZFD S[ DFwID ;[ lSZFI[NFZ SF N]oB jI\lHT CMTF C{ .; ;\NE" D[\ 0¶F@ JLZEFZT
T,JFZ G[ p5I]ÉT CL l,BF C{vÕ ZFD SF N]oB VF{Z D[ZF D[\ B]N lSZF/NFZ AGSZ 5Z;F> lSZF/NFZ S[ N]oB
SM DGMZ\HS AGFSZ 5[X SZT[ C{\ P ,[BS ;MRTF C{lS VUZ T],;L S[ ZFD lSZFI[NFZ CMT[ TM JQFF" kT] D[\
;LTF SM IFN AZG[ S[ AHFI ,1D6 SM 85STL C]> KT SL DZdDT SF S]K .\THFD SZG[ S[ l,/ E[HT[ P
,1D6 AF6 DFZSZ AFN,M\ SM lKTZF N[TF I DSFG DFl,S SF l;Z SF8 ,[TF P××× .; 5|J'lT S[ SFZ6
lHG l:YlTIM\ D[\ ÊMW VFGF RFlC/4 JCF¥ ÊME EL GCL\ VFTF PÖ* 5Z;F> ZFD S[ lDYSLI RlZ+ SM IYFY"
N]lGIF ;[ HF[0T[ C{4 TYF lDYS SF HG EL SZT[ C{\ P pGSF ÊMW 5{NF SZGF GCL\ lSZFI[NFZ SL DHýA}ZL lNBFGF
C{ P
:JFT\œIM¿Z EFZTLI ;DFH S[ ;ZMSFZM\ SM lDYSM\ S[ DFwID ;[ pHFUZ lSIF C{ PVFH 5}ZFG[ VFNX"
lJS'T CMSZ QF0I\+M\4 ~l-IM\ ;[ U|:T CM UI[ C{ P p;SF lR+6 V5G[ lGA\WM\ D[\ lSIF C{ P ‰S\W[ zJ6S]DFZ
S[Š lGA\W D[\ zJ6S]DFZ DFT'vl5T' EÉT4 VFNX" 5]+4 ;[JF tIFU VFlN 5F{ZFl6S D}<IM\ S[ 5|lTDFG C{ P VFH
IC 5|lTDFG ;DFH S[ ;ZMSFZM\ ;[ lJ,U CM R]S[ C{ P VFH XMQFS 5ZHLJL XlÉTIF¥ ;DFH D[\ 5|J[X SZ R]S[
C{ P zJ6S]DFZ S[ lDYS SF N]~5IMU SZ ZCL C{4 5Z;F> p;S[ lB,FO C{\ P zâF4 ;dDFG4 5}HFvEFJGF
:JFY" ;FWG[ S[ ;FwI C{ VFHP zJ6S]DFZ SM> AGGF GCL\ RFCTF 5Z jIJ:YF RFCTL C{ zJ6S]DFZ 5{NF lS/
HF/vÕlSTGL SF¥J0[ C{4 ZFHGLlT D[\ ;FlCtI D[\4 S,F D[\4 WD" D[\4 lX1FF D[\ P V\W[ A{9[ C{ VF{Z VF¥BJF,[ pgC[\ -M
ZC[ C{\ PÖ( .G SF¥J0M\ SM VG[SM\ zJ6S]DFZ -M ZC[ C{\ P SCL\ DHA}ZL D[\ IF S]K OFIN[ SL V5[1FF ;[ lAGF
SM> ;JF, p9FI[ YMY[ VFNXM" SM CL ;rR[ HLJGvD}<I DFG l,IF C{ P zâF4 ;dDFG SF VFH U,T OFINF
p9FIF HF ZCF C{ P 5Z;F> lDYSLI RlZ+M\ S[ äFZF ,FIL lJS'T VFNXL"SZ6 S[ 5|lT ;JF, p9FT[ C{\ P
ELQD H{;[ T[H:JL4 VFNZ6LI4 7FGL4 XlÉTXF,L CMT[ C]/ EL NIGLI C{ P 5Z;F> V\WL :JLS'lT4
ElÉT SM V:JLSFZ SZG[ SF :JZ N[T[ C{ P ;DhNFZL 5Z HDL C]> ~l-JFlNTF SL lX,F SM TM0³G[ SL ;Dh
,MUM\ D[\ 5{NF SZG[ SL VlGJFI"TF C{ P HMvÕ /[;L U]~ElÉT SM V:JLSFZ SZTF C{ lH;;[ ãM6FRFI" /S,jI
SF V¥U}9F S8JF ,[4 /[;L l5T'ElÉT SM V:JLSFZ SZTF C{ lH;;[ DMZwJH B]N :JU" EMUG[ S[ l,/ 5]+ SM
VFZ[ ;[ lRZJF N[4 /[;L 5lTElÉT SM V:JLSFZ SZTF C{ P lH;D[\ D'T 5lT S[ XJ S[ ;FY I]JF 5tGL SM lH\NF
H, HFGF 50[³ P) IC V:JLSFZ G TM VlXQ8 CMUF4 VWDL" CMUF IF VJ7F5ZS Al<S lJS'lT SM SF8G[
JF,L ;rRL lNXF CMUL P
5Z;F> lDYSLI RlZ+M\ S[ DFwID ;[ DFGJLI :JEFJM\ SF :JFYL"5G4 5FB\05G4 KNŸDJ[XL 4 lNBFJF
VF{Z AFCŸI5|NX"GSFZL ;DFH S[ IYFY" HUT SM pHFUZ SZT[ C{\ P VF{Z lDYSM\ S[ DFwID ;[ ;JF, p5l:YT
SZT[ C{\ P ‰GL,S^9Š XLQF"S lGA\W D[\ ‰X\SZŠ S[ lDYSLI RlZ+ ;[ GL,S^9L :JEFJJF,[ ,MUM\ SL 5|S'lT
pHFUZ SZT[ C{\ P CD HFGT[ C{ ;D]ãD\YG SL 38GF ;[ C,FC, lJQF ;'lQ8 SM ARFG[ C[T] 5L UI[ P lSgT] S^9
GL,F ÉIM\ CMG[ lNIF ÉIM\lS GL<S^9 lNBFG[ SF ,ME X\SZ GCL\ 5RF 5F/ P X\SZ S[ lDYSLI RlZ+ ;[
5Z;F> G[ JT"DFG ;DFH D[\ lNBFJ[ VF{Z AFCŸI5|NX"G 5Z DZG[JF,[ GL,S\l9IM\ 5Z jIuIFtDS VlEjIlÉT NL
C{ P ÕGL, S^9TF /S A0F VFSQF"6 C{ V5GL SMlXX IC CMTL C{ lS HCZ TM SD ;[ SD l5I[ 5Z S^9
VlWS ;[ VlWS GL,F CM P VF{Z SM> TM U,[ 5Z GL,L :IFCL 5MTSZ ‰GL,S\9Š AG[ lOZT[ C{ PÖ!_ IC C{
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VFH S[ ;DFH SF IYFY" lR+4 RFC[ G[TF4 D\+L4 VlWSFZL IF ;FDFgI jIlÉT ÉIM\ G CM CZ lS;L SM YM0F
AC]T SFI" SZS[ VlWS GFD SDFGF C{ P AFCZ ;[ ;A CZ[ lNBF> N[T[ C{\ ELTZ ;[ SF,F5G WFZ6 lSI[ ZCT[
C{ PJ:T]To N[BF HFTF C{ lS jIlÉT V5G[ N]oB VF{Z ;\3QF" S[ l,/ ;CFG]E}lT VF{Z :JLS'lT RFCTF C{ P lSgT]
VFH ;DFH .TGL CN TS lUZF C{ lS N]oB VF{Z ;\3QF" SF EL -M\U lSIF HFTF C{ P
JT"DFG ;DI D[\ V5G[ SM> :JHG SL D'tI H{;[ 5|;\UM\ D[\ EL lNBFJF VF{Z 5FB^0 S[[ lC:;[ AGT[ HF
ZC[ C{ P I[ GS,L N]oB SF jIF5FZ4 SFZMAFZ R,FG[JF,[ -M\UL ;DFH S[ lJxJF; SL GLJM\ SM lGZ\TZ SDHMZ
SZ ZC[\ C{ P VF{Z V;,L CSNFZ CFlX/ 5Z WS[, lNI[ HFT[ C{\ P N]oB S[ VFJZ6 VF[-[ S~6F VF{Z ;CFG]El} T
SL RMZL SZG[JF,[ :JFlY"IM\ SM O8SFZT[ C]/4 .; 5|J'lT 5Z ;DFH S[ l,/ lR\TF EL HTFT[ C{ P 5Z;F>
l,BT[ C{vÕN]oB SF /[;F UJ" D]h[ AC]T U,T ,UTF C{ P IF TM HCZ l5IM DT4 IlN 5LGF 50[ TM N};ZM\ S[
D\U, S[ l,/ :J[rKF ;[ 5L ,M4 TM S^9 GL,F lS/ DT 3}DM\ P 5Z ICF¥ TM D{\ N]oB SF jIF5FZ O{,F N[BTF
C}¥ P@@@××× ;DY" CMSZ EL S~6F H{;L D}<IJFG4 ,MS D\U,SFZL EFJGF SM B\L\RGF ;ZF;Z RMZL C{4 WMBF
C{ P ××× HDFG[ D[\ N]CZF XMQF6 R, ZCF C{v VFNDL SL ZM8L TM KLGL HFTL C{4 p;S[ lC:;[ SL S~6F EL
KLG ,L HFTL C{ P X\SZ S[ GFD 5Z /S 51FL CL ‰GL,S^9Š AGF lOZTF C{ VF{Z zâF,]VF[\ SL zâFvElÉT
5F ,[TF C{ P VF;5F; GL,[ S^9 S[ 5lZgN[ p0T[ N[BTF C}¥ VF{Z .GSL EL0 D[\ JF:TJ D[\ lJQF5FG SZG[JF,F
A[RFZF lA;L SMG[ D[\ N]ASF B0F ZCTF C{ PÖ!!
5Z;F> CD[XF VFDvVFNDL S[ N]oB4 XMQF6 SM N[B lR\lTT lNBF> 50³T[ C{ P VFDvVFNDL ,UFTZ
l5;T[ C]/ EL V5G[ N]oB SF SEL DlCDFD\0G lSIF G TM JC K,vKNŸD SF ;\3QF" SZTF C{ P 5Z;F> V5G[
lGA\WM\\ D[\ .;L K, KNŸDlJlCG VFD VFNDL S[ ;FY ;ZMSFZ ZBT[ C{ P 5Z;F> S[ ~5 D[\ lCgNL ;FlCtI SM
/[;F ZRGFtDS DFG; lD,F4 lHgCM\G[ WZFT,LI lCgN]:TFGL :JFT\œIM¿Z DMCE\UL ägäU|:T /[;[ R[CZF\[ ;[ 5F9SM\
SM 5CRFG SZFT[ C{\ P JT"DFGTF SL ;CL 5CRFG4 ;8LS ;Dh J ;\J[NGF 5Z;F> S[ 5F; C{ HM VgI
;DSF,LG ZRGFSFZM\ S[ 5F; GCL\ lNBF> N[TL P5Z;F> ZMHDZ[" ;[ ;\3QF"XL, VFDvVFNDL S[ DFD},L5G SM J[
V5G[ ;FlCtI D[\ 5|lTlQ9T SZT[ C{\ P IC ZMHDZF" VFD HGTF SL SM> AC]T A0³L WFlD"S JU" SL TZC prR
VFS\F1FF GCL\ CMTL Al<S l;O" HLlJT VF{Z AR[ ZCG[ SL ,0F> ;[ JC H}hTF ZCTFF C{ P J[ VFD VFNDL ;[
H]0[ D]ÛM\ SF[ p9FT[ C{ VF{Z pGS[ ;\3QF"5}6" HLJG SL EIFJC T:JLZ[\ pGS[ ICF¥ lD,TL C{\ P 5Z;F> S[ lGA\WM\
D[\ CL GCL\ pGS[ ;DU| ;FlCtI D[\ ;FDFlHS J ;\F:S'lTS ;ZMSFZM\ ;[ H]0F ;DSF,LG IYFY" A0L AFZLSL VF{Z
jI\uIFtDS VlEjIlÉT S[ ;FY pHFUZ C]VF C{ P
;\NE" ;\S[T
!@5Z;F> ClZX\SZ4 ‰SCF¥ C{ EFZT EFuIlJWFTF mŠ4 5Z;F> ZRGFJ,Lv$4 5'v2$_
2@ l+5F9L lJxJGFY4 ‰N[X S[ .; NF{Z D[\Š4 5'Q9v2!
#@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰VgG SL DF{T Š4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#4 5'v)2
$@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰C:TL lD8TL GCL\ CDFZLŠ4 5Z;F> ZRGFJ,Lv$4 5'v!$(4!$)
?@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰V5GLvV5GL lADFZLŠ4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#4 5'v!$&
&@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰ZFD SF N]oB VF{Z D[ZF Š4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#45'v!&
*@ T,JFZ4JLZEFZT4 ;FDGF45'Q9v!)&
(@5Z;F> ClZX\SZ4 ‰S\W[ zJ6S]DFZ S[Š4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#4 5'v2_
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)@l+5F9L lJxJGFY4 ‰N[X S[ .; NF{Z D[\Š 5'v2(
!_@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰GL,S^9Š4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#4 5'v!&&
!!@ JCL4 5'Q9v!&#4!&$

JUNE-2018

23

VOLUME-7, ISSUE-26

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

DlC,F ;XlSTSZ6GF ;\NE"DF\ lXl1FT TYF VlXl1FT DlC,FVMGM D]<IF\SGFtDS VeIF;
7

0MP Ò7[QF ALP TF/F4
V[DPV[;P0A<I]4 5LV[RP0L
VF;LP 5|MO[;Z
;DFHSFI" lJEFU4 SrK I]lGPE]H

;DFHDF\ J;GFZ ,MSMGF 5FZ:5lZS ;\A\W £FZF ;DFHG]\ lGDF"6 YFI K[P H[DF\ ;DFGTF VG[
lEgGTF A\G[ CMJ]\ VFJxIS K[P HMS[ TFlS"S NlQ8YL ;DFGTF VG[ lEgGTF AgG[ V[S lAHFYL ;\A\WLT K[P
JF:TJDF\ ;DFGTF VG[ lEgGTFG[ ;DHJF V[SvlAHFGF ;A\WM V[ DCtJGM VFWFZ K[P VF AgG[GF
;A\WG[ 5ZLJFZGF pNFCZ6 £FZF :5Q8 SZL XSFI K[P DG]QIGF ;FDFlHS ÒJGGL X~VFT 5ZLJFZ
£FZF H Y. K[P :+L 5]~QF H[ ;DFHG]\ lGDF"6 SZ[ K[4 T[ V[S lAHFYL ;DFG 56 CMI K[ VG[ ;FY[ ;FY[
lEgG 56 CMI K[P 5]~QF VgI 5]~QF ;FY[ D/LG[ 5ZLJFZ GYL AGFJL XSTM VG[ G TM :+L ALÒ :+L
;FY[ D/LG[ 5FZLJFZ lGDF"6 SZL XSTLP V[8,[ S[ S]8\A ~5L ;DFHGL ZRGF DF8[ V[ H~ZL K[ S[ T[GL
ZRGF SZJFJF/F 5]~QF VG[ :+L A\G[ CMI4 :5Q8 K[ S[ ;DFGTF VG[ lEgGTF A\G[ H ;DFH DF8[ VFJxIS
TtJ K[P
5ZLJFZDF\ :+L 5]~QF A\G[ D/[ K[ T[DGL lJQFDTF H{JSLI K[P V[S 5ltG K[ lAHM 5lT K[4
jIF5FZDF\ V[S WGJFG 5Z\T] lS|IFlCG VG[ ALHM lGW"G 5Z\T] lS|IFXL, jIlST D/[ K[P T[DGL lJQFDTF
VFlY"S VG[ ;FDY"IGF ;\A\WDF\ K[P VFH ZLT[ XlST VG[ ;FDyI" A\G[ V[S ALHF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ VG[
T[YL H XlST4 ;FDyI"4 ~RL JU[Z[ lJQFDTFVMG[ SFZ6[ DG]QIMGM D[/ YFI K[P VFNFGv5|NFG YFI K[ VG[
;DFH VFU/vVFU/ JWTM HFI K[P VF ;DFGTF VG[ lEgGTFG[ SFZ6[ zD lJEFHGGM pNI YFI K[P
zD lJEFHG V\TU"T 5|tI[S jIlST 5MTFGL IMuITF4 VFJ0T VG[ .rKF VG];FZ SM. SFI" SZ[ K[P
VF zD lJEFHG YL ;DFH pgGlTGF 5Y 5Z VU|[;Z YFI K[P DF8[ H ;DFHGL VFWFZE}T
lJX[QFTFVMDF\ ;DFGTF VG[ lEgGTF VF AgG[G]\ CMJ]\ VlT VFJxIS K[P
;DFHDF\ ;CIMU V[S D]bI VG[ VFJxIS TtJ K[P ;CIMUGF VEFJDF\ SM.56 ;DFHGF Vl:TtJGL
S<5GF 56 GYL SZL XSFTLP 5|FZ\E SF/YL H DFGJ V[S,M 5MTFGL H~ZLIFTMGL 5}lT" GYL SZL XSTMP
T[YL H SC[JFI K[ S[ ;CIMU ;O/TFGL RFJL K[P 5ZLJFZDF\ :+L VG[ 5]~QF V[SvlAHFGF ;CIMUYL
ÒJG jITLT SZ[ K[P 5Z\T] ;DFHG]\ JT"DFG ;DFHG]\ lR+ S.\S V,U K[P VFHGL :+LG]\ SFI"1F[+ 5lZJFZ
;]WL l;lDT GYL4 5Z\T] T[G[ 5MTFGF SFI" :Y/5Z VG[S :J~5DF\ 5MTFGL HJFANFZL lGEFJJL 50[ K[P
VF ZLT[ V[S H :+LG[ V[S H lNJ; DF\ VG[S 5|SFZGL E}lDSF lGEFJJL 50[ K[. VFHSF,GL SFDSFÒ

DlC,FVMG]\ SFI"1F[+ VtI\T lJ:T'T Y. UI] K[P V[8,[ :5Q8 K[ S[ :+L XlST ~5F K[4 HUT HGGL K[.
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:+LGF ;A\WDF\ V[ 56 SC[JFI K[ S[ VF 5'yJLGL ;DFG 1FDF4 ;}I"GL ;DFG T[H4 ;D]§GL ;DFG U\ELZTF4
R\§GL ;DFG XLT/TF VG[ 5J"T ;DFG prRTFGF V[S ;FY[ NX"G :+LDF\ YFI K[P
XF:+MGF VeIF;YL 7FG D/[ K[ S[ :+L TZO J{lNS SF/YL H 5]ZTL HFU'TTF CTL VG[ lX1FLT
:+LG]\ ;DFHDF\ ;gDFGHGS :YFG CT]\P V[ ;DIGL VG[S lJN]QFL :+LVM 56 p<,[BGLI K[P H[DS[ UFUL"4
D{+[IL4 VZ]\WTL JU[Z[P DwISF/DF\ :+L lX1FF TZOYL ;DFHG]\ wIFG C8L UI]P DMU,MGF VFS|D6 AFN
EFZTJQF"DF\ 5ZNF 5|YF JWL4 5ZL6FD :J~5 :+L lX1F6 VMK] YI]P N[XL ZFHFVMGF V\NZM V\NZGL
,0F.VMGF SFZ6[ :+L lX1F6 TZO pNF;LGTF JWLP !)DL ;NLDF\ HFU'TTFGL 5|J'lTGM 5|EFJ 50JFG[
SFZ6[ DCL,FVM ;A\WLT 5Z\5ZFUT lJRFZWFZFVM H[DS[ AF/ lJJFC4 ;lT5|YF4 5ZNF 5|YF JU[Z[
WLD[vWLD[ ;DF%T YJF ,FUL VG[ :+L lX1F6GM 5|RFZ 5|;FZ YJF ,FuIMP VFH[ TM NZ[S 1F[+DF\ lXl1FT
:+LVMGL 5|UTL JWL ZCL K[P NZ[S jIJ;FI V[8,[ ;]WLS[ ;[GF4 5M,L;4 JCLJ84 Z[<J[4 CJF. ;[JF4
JFCG ;[JFDF\ :+L 5|J[X SZL ZCL K[P ;FlCtIGF 1F[+DF\ 56 :+LVMGL 5|UTL GM\WGLI K[P
VFHGL lXl1FT DCL,FVM ;DY" K[4 VG[ VFtDlGE"Z 56 K[P lXl1FT DCL,FVM TS"XL, VG[ :5Q8
lJRFZ;Z6L WZFJTL Y. K[P T[ 5MTFGF 5lTG[ NZ[S :TZ 5Z ;CIMU VF5JF DF8[ ;1FD AGL K[P
lX1F6 :+LGL VF\T"§lQ8G[ HFU'T SZ[ K[4 T[JL H ZLT[ N}Z §lQ8G[ 56 lJS;LT SZ[ K[P jIlST G[ HFU'T
VG[ VFtDlGE"Z AGFJ[ K[P T[GF ZMHAZMHGF SFIM"G[ ;]UD VG[ ;]lJWF 5}6" AGFJ[ K[P T[ H lX1F6GF
VEFJDF\ :+L G[ NZ[S 5U,[ D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VlXl1FT :+L ;FD[ SIFZ[S SIFZ[S DM8L
lJ0\AGFVM VFJL 50[ K[P lXl1FT WZ[,] :+LVM GJZFXGM ;DI E6JFv,BJFDF\ jIlTT SZ[ K[P H[GFYL
T[GFDF\ 7FG J'wWL 56 YFI K[4 VG[ DG AN,FJ 56 YFI K[4 5Z\T] VlXl1FT :+LVM DF8[ ;DI SF-JM V[S
;D:IF AGL HFI K[P T[DG[ 5MTFGL hL\NUL VF0MX 5F0MXGF EZM;[ SF-JL 50[ K[ VG[ HIFZ[ VFlY"S
AFAT[ ;D:IF pEL YFI K[ tIFZ[ T[DG[ 5MTFGF CFY 5U l;JFI VgI SM. ;CFI N[BFTL GYL4 T[DG[ A[
8F.DGL ZM8,L DF8[ 36L DC[GTJF/] SFD SZJ]\ 50[ K[P
:JT\+TF 5|F%TL 5KL ;DFHDF\ H[ GM\WGLI 5lZJT"G YI] K[ T[DF\ :+LVM D]lST 56 V[S K[P
AN,FTL VFlY"S l:YTLG[ SFZ6[ :+LVMGF lX1F6 VG[ GMSZLGL lNXFDF\ 56 DCtJ5}6" 5lZJT"G YI] K[P
5ZLJFZGL VFlY"S l:YTL GA/L YJF 5Z VYJF VFtDlGE"Z VG[ ;DY" AGJF DF8[ :+LG[ 3ZGL RFZ
lNJF,DF\YL ACFZGL N]lGIFGF SD"1F[+DF\ 5NF5"6 SZJ]\ 50I] K[P UZLA JU"GL :+LVMTM 36F ;DIYL
VYM"5FH"GDF\ ;\<UG K[P T[DGF l5TF VG[ 5lT T[DGL lNJ; EZGL DC[GTGL SDF6L NF~ 5LJFDF\ BR"
SZL N[ K[4 VG[ HZF 56 ;\SMR GYL ZFBTFP
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GMSZL S[ zD SZTL :+LVMDF\ lXl1FT VG[ VlXl1FT A\G[ JU"GM ;DFJ[X YFI K[P T[DGL
5MTFGL VG[S ;D:IFVM K[P 3Z VG[ ACFZGL AgG[ HJFANFZL T[[DG[ lGEFJJL 50[ K[4 SFD SZTL
DCL,FVMGL l:YlT RSSLDF\ O;FI[,F NF6F H[JL CMI K[\ 5MTFG]\ Vl:TtJ T[ ARFJL XSTL GYL\ T[G[ 5MTFGF
DF8[ 56 ;DIG[ XMWJM 50[ K[P NFPTPP V[S ,[SRZZ TZLS[ SFD SZTL DCL,F 5F;[ ;DI ZC[TM GYL4
;JFZ[ p9LG[ AF/SMG[ T{IFZ SZLG[ XF/FV[ DMS,[ K[ 5KL 5MT[ T{IFZ YFI K[ T{IFZ YTF H GMSZF6LG[ T[
VFN[X VF5[ K[P GF:TM SZTF SZTF H T[ 5MTFGM ,[SRZ T{IFZ SZ[ K[ 5KL 5MT[ SFD 5Z GLS/L HFI K[
SFD 5Z HTL JBT[ JFCGvjIJCFZGL TS,LO EMUJ[ K[4 ;F\H[ YFSLG[ W[Z VFJ[ 5KL AF/SMG[ E6FJ[ K[4
3ZDF\ Z;M0FGF ;FDFGGL lR\TF SZ[ K[4 ;F\HGF HDJFGL T{IFZL SZ[ K[4 DC[DFGM G[ ;\EF/[ K[ VgI H~ZL
jIJCFZM SZ[ K[P VF ZLT[ 5MTFGF DF8[ :+L 5F;[ ;DI ARTM GYLP VF ZLT[ SFD SZTL DCL,FVMG[ VtI\T
DFG;LS T6FJ EMUJJM 50[ K[P T[G[ 3ZGL ;FYM ;FY 5MTFGF SFIF",IGF SFIM" 56 SZJF 50[ K[4 JT"DFG
DM\3JFZL4 DMHXMB AgG[ JrR[ T[ TFNFtDI S[/J[ K[ VG[ T[DF 56 HM 5lT NF~ 5LTM CMI TM :+LGL AWL
SDF6L 3ZGF A[ K[0F E[UF SZJFDF\ H J5ZFI HFI K[P
UZLAL Z[BF GLR[ ÒJG 5;FZ SZJFJF/F 5ZLJFZMGL :+LVM TM lX1F6 V\U[ lJRFZ 56 SZTL GYL
36F 1F[+MDF\ AF/ ,uGYL 5L0LT DlC,FVM VAMW SF/DF\ H ;]CFUG AGL HFI K[4 VG[ ;F;Z[ H.G[
cJC]cGF ~5DF\ NF;L AGL HFI K[P :+LGL OZH AF/SM 5[NF SZJF4 DM8F SZJF VG[ 3ZGL ;\EF/
ZFBJFGL K[P VF8,]\ lX1F6TM :+LG[ T[GL AC[G VYJF DFTF 5F;[YL D/L HFI K[ DF8[ ;DFH V[J]\ DFG[K[ S[
:+LV[ XF/F lX1F6 D[/JJFGL H~Z GYLP HIFZ[ :+LGM AWM ;DI 5[8GL VFU XF\T 5F0JFDF\ VG[
5ZLJFZ G[ UZLALDF\YL ACFZ ,FJJFDF\ H HTM CMI tIF\ ;F1FZTF VG[ lX1F6 lJX[ lJRFZJFGM ;DI SMG[
CMI K[m
VCL\ ccDlC,F ;XlSTSZ6GF ;\NE"DF\ lXl1FT TYF VlXl1FT DlC,FVMGM D]<IF\SGFtDS VeIF;cc
VF ;\NE[" 5_ DlC,FVM 5Z YI[, YI[, V[S ;J["DF\ ;\XMWGSTF"G[ GLR[ 5|DF6[ lJUTM HF6JF D/[, K[P
5|F%I DFlCTL VG];FZ S], DlC,FVM 5{lS lXl1FT SZTF lGZ1FZ DlC,FVM ;\I]ST S]8]\ADF\ JWFZ[
5|DF6DF\ ZC[ K[P BMZFSG[ HDTF 5C[,F UZD SZLG[ p5IMUDF\ ,[JFGL 8[J lGZ1FZ DlC,FVM SZTF
lXl1FT DlC,FVMDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P HDTL JBT[ CFY WMJFGL 8[J lGZ1FZ DlC,F SZTF lXl1FT
DlC,FVMDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P DlC,FVMGF S]8]\ADF\ ;eIMDF\ HDTL JBT[ CFY WFJFGL 8[J lGZ1FZ
DlC,FVMGF S]8]\AGF ;eIMGF 5|DF6DF\ JW] HMJF D/[ K[P p\R[YL 5F6L 5LJFGL lGIDLT 8[J WZFJTL
DlC,FVMDF\ ;F1FZ DlC,FVM VFU/G]\ :YFG WZFJ[ K[P AWL H ;F1FZ DlC,FVM XFSEFÒG[ 5F6L £FZF
lGIDLT ;FO SZ[ K[4 HIFZ[ T[GF SZTF V0WF EFUGL lGZ1FZ DlC,FVM V[JL K[ H[ XFSEFÒ 5F6L £FZF
lGIDLT ;FO SZ[ K[P lGZ1FZ DlC,FVM SZTF AD6L ;F1FZ DlC,FVM WZDF\ AWF 5|SFZGF XFSEFÒGM
lGIDLT p5IMU SZ[ K[P lGZ1FZ DlC,FVMDF\YL SM. HDJFDF\ ;,F0GM p5IMU lGIDLT SZTL GYL
HIFZ[ DM8F EFUGL ;F1FZ DlC,FVM HDJFDF\ ;,F0GM p5IMU lGIDLT SZ[ K[P DM8FEFUGL ;F1FZ
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DlC,FVM 8MI,[8vAFY~DGL ;OF. DF8[ lOGF.,GM p5IMU lGIDLT SZ[ K[ HIFZ[ AC]H VMKL lGZ1FZ
DlC,FVM V[JL K[ H[ lGIDLT lOGF.,GM p5IMU SZTL CMIP ;5|DF6 DlC,FVM V[[JL K[ H[ RF,JF HTL
GYL VG[ T[DF\ ;F1FZ TYF lGZ1FZ DlC,FVMG]\ 5|DF6 ;DFG HMJF D/[ K[P Z;M. DF8[ V[<I]lDGLIDGF
JF;6MGM SIFZ[S p5IMU SZJF JF/L DlC,FVMGF 5|DF6DF\ HM.V[ TM lGZ1FZ DlC,FVM SIFZ[S
V[<I]lDGLIDGF JF;6MGM p5IMU SZTL GYLP lGIDLT p5JF; SZTL DlC,FVMDF\ ;F1FZ DlC,FVM
SZTF +6U6]\ 5|DF6 lGZ1FZ DlC,FVMDF\ HMJF D/[ K[P ;F1FZ S[ 5KL lGZ1FZ SM. H DlC,FVM
lGIDLT BMZFS l;JFIGF V[MQFWM XZLZGL 1FDTF JWFZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[TL GYLP
VFD VF ;DU| RRF"G[ V\T[ V[8,] SCL XSFI S[ VFH[ ;DFHDF\ :+L lX1F6GL 36L VFJxISTF K[P H[
;DFHDF\ E6[, lNSZL4 JC]4 DF\ JU[Z[ CX[ T[ ;DFHGM lJSF; B]A h05YL YX[P T[YL VFHGF ;DIGL VF
TFTL H~ZLIFT K[ S[ lNSZL E6[ TYF ;DFHDF\ ;F~ 5|NFG SZL XS[ T[ DF8[ T[G[ VJSFX 56 5]ZM 5F0JFDF\
VFJ[P VFD 56 VFHGF ;DFHDF\ HM.V[ TM V[S lNSZLG[ GFG56YL H V[S SZTF JWFZ[ 5F+ EHJJFGF
YFI K[ T[ 5MT[ TM E6[ K[ ;FY[ GFGF EF. EF\0\]G]\ 56 wIFG ZFB[ K[4J/L 3ZDF\ DdDLG[ DNN SZJFGL
HJFANFZL 56 BZLP TM VFJF ;DIDF\ lNSZLG[ JW]DF\ JW] TS D/[ VG[ T[ ;DFHG[ p5IMUL YFI T[ DF8[
T[G[ 5|Mt;FCG VF5LV[ TYF :+LG]\ ;gDFG SZLV[ TM VF56M ;DFH h05YL lJSF; 5FDX[P
;\NE"ov
!P :JFDLGFYG4 5NDLGLsZ_!#f4 J]D[G V[g0 JS"4 VMZLV[g8 a,[S :JFG 5|F.J[8 ,LDL8[0P
ZP ;]U\W ,F, sZ_!!f4 DCL,F ;XlSTSZ64 S'6F, A]S 5a,LS[XG4 lN<CLP
#P V[DPV[,P ZFH] sZ__*f4 J]D[G V[d5FJZD[g8 v R[,[gÒ; V[g0 :8[=8[Ò;4 ZLU, 5a,LS[XG4 lN<CLP
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‘ફ�રો’ : જ�દગીમાં પડ�લા ફ�રાની વાતા�

8

-હા�દ� ક ��પિત
અ�ુ-આ�ુિનક �ુજરાતી સા�હત્યમાં ‘�ુર�શ જોશી વાતાર્ ફોરમ’માં ઘડાયેલા ક�ટલાંક વતાર્કારોમાં ડૉ.
ભરત સોલંક��ુ ં નામ ન�ધપાત્ર છે . તેમણે તેમના પ્રથમ વાતાર્સગ્ર
ં હ ‘�પાંતર’(૨૦૧૩)થી જ એક નવીનતમ
વાતાર્કાર તર�ક� ભાવકો અને િવવેચકો�ુ ં ધ્યાન આકિષ�ત કર� �.ું ત્યાર પછ� તેમની પાસેથી બીજો મળતો
વાતાર્સગ્ર
ં હ ‘કાકડો’(૨૦૧૭) છે . તેમાં િવષયવૈિવધ્ય અને અ�ભવ્ય�ક્ત�ુ ં નાવીન્ય �ુપેર� અ�ુભવાય છે . અ�હ
‘કાકડો’ વાતાર્સગ્ર
ં હમાં ‘કાકડો’, ‘�પાંતર’, ‘સખીર�! મ� તો પ્રે મ �દવાની’, ‘બાધા’, ‘બદલો’ વગેર� એમ �ુ લ ૧૪
વાતાર્ઓ છે . આમાંની એક વાતાર્ એટલે ‘ફ�રો’. અહ� તે મની ‘ફ�રો’ વાતાર્ને આસ્વાદવાનો પ્રયત્ન છે .
‘ફ�રો’�ું �ુખ્ય િવષયવસ્�ુ જોઈએ તો ભડલી �વા નાનકડા ગામનાં બ્રાહ્મણ દં પિત રમણલાલ અને
ર� વાબેનના ફ�રાની વાતાર્ છે . અહ� પાંચ પાંચ �દકર�ઓ ને છે વટ� જન્મે લા �ુત્ર �ુ ળદ�પકના િવકાસ માટ� ભડલી
પછાત લાગતાં િવકાસ કરવા આ દં પિત લ�બડ� ને પછ� અમદાવાદ �વા મહાનગરની વાટ પકડ� છે . �દકર�ઓ
એક પછ� એક પરણતી �ય, �દકરો ભણતો-ગણતો નોકર�એ ગોઠવાતો �ય, ને મનગમતી પલ્લવી સાથે પરણતો
�ય, ને છે વટ� એજ અમદાવાદ િવકાસને બદલે �ુ ળદ�પકના િવનાશ�ું કારણ બને, ને દંપિત � ૃદ્ધાવસ્થામાં
�ુ ળદ� વીનો એજ ફોટો ને � બાળક તેડ�ને ક� �ગળ�એ વળગાડ�ને ગયા’તા તેને ફોટાની ફ્ર�મમાં મઢ�ને પાછો
લાવતા આ દં પિત ફ�રનો અ�ુભવ કર� તે આ �ુ ંક�વાતાર્� ુ ં િવષયવસ્�ુ છે .
આ વાતાર્માં સચોટ અને આસ્વાદ�ુલક પાત્ર� ૃષ્ટ� ઉભી કર� છે . આ વાતાર્ના �ુખ્ય પાત્રો તર�ક� સ�ક�
રમણલાલ અને ર� વાબેનને િન�પ્યા છે . વાતાર્ના આરં ભથી �ત �ુધી આ � ૃદ્ધ દં પિતની આસપાસ િવષયવસ્�ુ
રચાયા કર� છે . અહ� આ પાત્રોની ક�ુ ણગાથા સતત �ટં ૂ ાયા કર� છે . તેમની જ વ્યથા, �ુ ઃખ, દદર્ અને સમગ્ર
�વનની િનરથર્કતા, અથર્� ૂન્યતા પ્રગટ� છે . આ ઉપરાંત સંઘષર્ અને કંકાશથી કંટાળે લો �ુ ળદ�પક, સંવેદન અને
દયાહ�ન �ુ ળદ�પકની પત્ની પલ્લવી, િપતા�ુ ં �ુખ ન પામેલો �ુ ળદ�પકનો �ુત્ર ભાગ્ય, સતત ગર�બીમાં ઉછર� લી
રમણલાલની પાંચ દ�કર�ઓ, ભડલી ગામના બધા�ુ ં �હત િવચારક ર� વો પટ�લ. રમીલા એ ર� વાબેનની જોડકાની
બહ�ન. આ બધા ગૌણપાત્રો આ વાતાર્ને આગળ ધપાવે છે . આ દર� ક પત્રોને લેખક� યોગ્ય ન્યાય આપ્યો છે .
આ વાતાર્ના રસ અને રસિન�પણની િવષે િવચાર કર�એ તો આ વાતાર્નો �ુખ્ય રસ વાતાર્કાર� ક�ણરસને
ક�ન્દ્રમાં રાખ્યો છે . ક�ટલાક દ્રષ્ટાંતો જોઈતો :
‘રમણલાલે હાથમાં �ળવીને પકડ�� ું માતાની �ુિત�વા�ં નાનક�ુ ં મં�દર હળવેથી હ�ઠ� �ુ� ુ ં દ�વાલના ટ�ક� ને
તેની બા�ુ માં જ ર� વાબેને પોતાના સાત ખોટના એકના એક દ�કરાનો ચાંદલો કર� લો ને �ુખડનો હાર પહ�ર�લો ફોટો
�ળવીને � ૂ�ો ને પછ� બંને ધીમે રહ�ને નીચે બેઠા’
(કાકડો � ૃ.૪૪)
જયાર� ફોન પર રમણલાલને �ુ ળદ�પકના સમાચાર મળતા ‘�ુ ળદ�પક �ચ�ાર દા� પીને બાઈક પર ઘર�
આવતા ટ્રક સાથે અકસ્માત માં.......’, ‘ર� વાબેનની �ખોમાં રડવા ��ુ જ નહોતા. ભડલી થી અમદાવાદ �ુધીના
યાત્રામાં પડ�લા �ુ ઃખોએ એટ�ું બ�ુ ં રડ�લા ક� �ખોના �ૂવા �ારનાય � ૂકાઈ ગયા હતા. એમની ભયભીત � ૂની
�ખો માત્ર હવે ��ુ વગર રડતી હતી.’
(કાકડો � ૃ.૪૭)
ફ�રો વાતાર્ની ભાષાશૈલી િવષે િવચાર કર�એ તો અ�હ ક� ટલાક ઉ�મ વણર્નો વતર્મા બનતા પ્રસંગોને
તા�ૃ શ્ય કર� છે . �મ ક�, વાતાર્ ના આરં ભમાં ધના પટ� લ પોતા�ુ ં વષ��ુ ં બંધ ઘર ખોલી આપે છે ત્યાર�ુ ં વણર્ન:
‘ધના પટ� લે છે વટ� તા�ં ન � ૂલતાં હથોડ� માર� ક� ફ�્ દઈને તા�ં � ૂટ�ુ.ં આખ્�ું તા�ં ને ન�ૂચો ભરભર �ુ� ો થઈ
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જમીન પર વેરાઈ ગયાં. ધના પટ�લે બારણાને હળવે હાથે ઉઘાડવાનો પ્રયત્ન કય�. વષ�થી બંધ બારણાને કારણે
િમ�ગરાએ કચવાટ કય� કડડડ. આગળ ધનો પટ�લ ને પાછળ રમણલાલ ને ર� વાબેનને પણ પ્રવેશ કય�. �દરનો
�ધકાર ને બંિધયારપણાની વાશ અકળાવનારા હતા.’
(કાકડો � ૃ.૪૩)
રમણલાલના ગોરપ�ુ ક� કમર્કાંડની આવક �ુ ં વણર્ન: ‘રોજ રોજ સવારથી કોઈ ને કોઈ ગામ લગન,
મરણ, સગપણ, કથા, કમર્કાંડ કરવા ચાલ્યા �ય. આવે ત્યાર� થો�ુ ં રોકડ ને બી�ુ અનાજ પોટકા બાંધી લેતા આવે.
ઘરનાં બધાં ભેગાં થઈ કલાકોના કલાકો ગાળે ત્યાર� પ્રસાદ, સોપાર�, ફળફળા�દ ને અનાજ ��ુ ં પાડ�.’
(કાકડો � ૃ.૪૫)
ભાષાકમર્માં સ�કની અન્ય િવશેષતા જોઇએતો અલંકારો, કહ�વતો, અને �ઢ�પ્રયોગોની છે

�મ ક�

‘ગમતો માં નો ખોળો’(ઉપમા), ‘ઢોર �વા ગમાર’(ઉપમા), ‘બંનેની વચ્ચે ઘંટ�ના દાણાની �મ પીસાતો
�ુ ળદ�પક’(ઉપમા), ‘એમની ભયભીત �ુની �ખો માત્ર હવે ��ુ વગર રડતી હતી’(અિતશયો�ક્ત) ક�ટલાંક
�ુ �ઢપ્રયોગો જોઈએ તો ‘દ�કર�તો �ુલસી �ારો’. હવે ક� ટલીક કહ�વતો : ‘લેખમાં કોઈ મેખ માર� શક� ખારા?’, ‘એક
માંડવે બે લગ્ન થાય, એક�ુ ં �ુખ બી� તાણી �ય’. લેખક� ક�ટલાંક દ� શ્ય શબ્દપ્રયોગો કયાર્ છે : ‘દહ દહ વરહ’,
‘ભ�હ’, ‘ચંત્યા’, ‘હાળો’, ‘આયખા’, ‘�ૂણ’.
આ વાતાર્માં સંઘષર્� ુ ં તત્વ િવશેષ આસ્વાદ્ય છે અ�હ �તર બાહ્ય બંને સંઘષ��ુ ં િન�પણ વાતાર્ કાર� ક�ુ� છે
બાહ્ય સંઘષર્ તર�ક� રમણલાલ અને ર� વાબેનની આિથ�ક સંકળામણ, �ુત્રવ�ુ પલ્લવી સાથેનો સંઘષર્ તેમજ બંનેના
�વનની િનયતી ગણો ક� ભાગ્ય ગણો ક� િવધાતાએ આપે લા �ુખ �ુ ઃખને સ્વીકાર લેતા મનોમન અ�ુભવતા
�ત�રક સંઘષર્ અ�હ િવશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે . �ત�રક સંઘષર્ની પરાકાષ્ઠા ક� પ્રિત�બ�બ વાતાર્ના �તે
બોલતા રમણલાલ અને ર� વાબેન ના શબ્દોથી પડઘાય છે �મ ક� રમણલાલ બોલે છે , “મારો હાળો ફ� રો પડ�ો”
�યાં તેમનો કહ�વાનો અથર્ અમદવાદનો ફ�રો પડ�ો તેમ છે જયાર� ર� વાબેન બોલે છે , “હા પણ આખા આયખાનો ય”
અ�હ �તર સંઘષર્ની પરાકાષ્ઠા જોઈ શકાય છે .
આમ સમગ્ર ર�તે જોતાં ડૉ. ભરત સોલંક�ની ‘ફ�રો’ �ૂંક�વાતાર્ એક �ુતન િવષયવસ્�ુને પ્રગટાવતી વાતાર્
બને છે . ‘ફ�રો’શીષર્ક જ પ્રતીકાત્મક છે . આ જગતમાં દર� ક મ�ુષ્યને �ાંકને �ાંક કોઈક ને કોઈક ર�તે ફ�રો
પડવાનો અ�ુભવ થતો હોય છે . દર� ક મ�ુષ્યને આ જગતમાં કંઇક પ્રસ્થાિપત કર�ને યા કંઇક મેળવીને જવાની
લાલસા હોય છે પણ જયાર� ક�ું જ પ્રાપ્ત ન થાય, કંઈજ મેળવી ન શકાય ત્યાર� લાચાર થયેલો મ�ુષ્ય આ
�ુ િનયામાં પોતાને ધ�ો પડ�ો અથવા તો ફ�રો પડ�ો એવી લાગણી અ�ુભવે એવો ભાવાથર્ આ શીષર્કને િસદ્ધ કર�
છે . વળ� નવલકથાના િવષયવસ્�ુ �વા લગતા એટલે ક� રમણલાલ અને ર� વાબેનના સમગ્ર �વનને િન�પતા
આવાં િવષયવસ્�ુને �ુ ંક�વાતાર્ના લાઘવના સ્વ�પમાં � ૂક� આપ�ું એ પણ વાતાર્કાર તર�ક� સ�કની િસધ્ધી બને છે .
કાકડો (વાતાર્સગ્ર
ં હ) ભરત સોલંક�
પ્રણવ પ્રકાશન
પ્રથમ આ� ૃિ�: ૨૦૧૭
� ૂલ્ય: ૧૦૦ �િપયા
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ક�છ રા�યના વન�પિતશા�ી : જય�ૃ�ણ ઇ���
સરોજ પી પ�ક�યા

9

પી.એચ.ડ�. સ્�ુ ડન્ટ
ઇિતહાસ અ�ુસ્નાતક િવભાગ
સૌરાષ્ટ્ર �ુિનવિસ�ટ�- રાજકોટ
કચ્છ ભોગો�લક િવિવધતાઓનો આ પ્રદ� શસમગ્ર િવ� માં તેના ખડકો,� ૂસ્તર�ય ,સફ�દ અફાટ મી�ુ ં� ુ ં

રણ ,પ્રદ� શ.મેદાનો �ુ ગ
ં રાઓ ,નદ�-તળાવો �વી અને ક િવિશષ્ટ ધરાવે છે . કચ્છ ભારતના પિ�મકઠ� આવેલા
છે .૨૨ �શ -૪૪ થી ૨૪ �શ ૧૪’-૧૫” ઉતર અને ૬૮ �શ -૯’-૪૬” થી ૭૧ �શ -૫૪’-૪૭” � ૂવ –ર� ખાશ વચ્ચે
આવેલા છે . તેની � ૂવર્ –પિ�મ તરફ ની લંબાઈ ૨૦૦ ક�.મીની અને ઉતર- દ�ક્ષણ તરફની પહોળાઈ ૮૦ ક�.મી
�ટલી છે .રનનો િવસ્તાર ૨૧૨૬૫.૯૨ ચો.ક�.મી �ટલો છે . ભોગો�લક �સ્થિતના કારણે ભારતના અન્ય ભાગોથી
સાગરપારના િવ�ના અનેક દ� શો સાથેસકં ળાયલો રહ્યો હતો.
પ્રાચીન.મધ્ય અને અવાર્ચીન એમ ત્રણે કાળના િવિવધ ગ્રંથોમાં તેનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે .પણીનીની
‘અષ્ટાંધ્યાપી’ કચ્છનો ‘કચ્છ’ તર�ક� થયેલો ઉલ્લેખ કચ્છ િવષે �ૂ નામાં �ુ નો ઉલ્લેખ માનવામાં આવેતો હતો કચ્છ
�ુ દા-�ુ દા નામે �મ

ક� જતર્દ�શ,ભો�કાર,આભાર ,�ુ શદ્રીય,�ુજ્દ� શ,ઊબ્રાટ,જળ વાળો પ્રદ� શ,કચબાં �વો આકાર

ધરવતો પ્રદ� શ કચ્છ તરક� ઓળખાવેલ છે .
આવા

િવિશષ્ટતાથી

ભર� લા

કચ્છ

રા�યમાં

અનેક

સંતો

,�ુરવીરો

,દાનવીરો,સાહિસકો,

િવપાર�ઓ,��ા�ુઓને આ કચ્છ ધરતીએ જન્મ આપ્પો છે .એમના એક એવા કચ્છ રા�યના વનસ્પિતશા�ી
જય�ૃ ષ્ણ ઇન્દ્ર� થઇ ગયા. જય�ૃ ષ્ણ ઇન્દ્ર�નો જન્મ ઈ.સ ૧૮૪૮ (સંવત ૧૯૦૪ માં આસો �ુદ દસમ એટલે ક�
િવજયાદશમીના �દવસે કચ્છ રા�યના લખપતમાં થયો હતો.તેના િપતા ધોળકામાં વૈષ્ણવ હવેલીમાં �ુખીયા�
હતા. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના ગીનાર્ ના �ુ �ુંબમાં જન્મે લા બાળક�ુ ં નામ જય�ૃષ્ણ પાડવામાં આવ્�ુ.ં
તેમણે નાનપણમાં �ુજરાતી અભ્યાસ કર� લો અને અગ્રે� તો ચોથા ધોરણ �ુધી જ શીખેલા . જય�ૃષ્ણ
ં ઈ જવા�ુ ં થ�ુ.ં ત્યાં પં�ડત ભગવાનલાલ વનસ્પિતના �ુણદોષ �ણવાનો ધનો જ
બીમાર પડ�ા એટલે તેમને �ુબ
શોખ હતો.તેમની વનસ્પિત િનષ્ણાત ડૉ.�ુખારામ અ�ુ ર્ન

સાથે �ુલાકાત કરાવી દ�ધી.તે �દવસથી જ

વનસ્પિતશા�ના અભ્યાસમાં ગરકાવથઇ ગયા. જય�ૃ ષ્ણ વનસ્પિતના ન�ુના એકઠા કરતા.શા�ોમાંથી તેમના
નામ શોધતા સમાજ ન પડ� તો પરખ માટ� �ુના ક� કલકતા મોકલતા. તેની અથાગ મહ�નતને કારણે તેમજ
વનસ્પિત પ્રમેને કરને દ� શી અને િવદ� શી િવદ્વાનોમાં આહાર બન્યા.
રાજકોટની રાજ�ુ માર કોલેજના િપ્રન્સીપાલ િમ.મક�નોટનની ભલામણથી સંવત
ં ૧૯૪૨માં જય�ૃ ષ્ણભાઈ ની
ં ર તેમેણે પોતાના
પોરબંદર માં ‘�ુર�ટર ઓફ ફોર� સ્ટ�્ એન્ડ ગાડન્સર્’ તર�ક� િનમ�ુકં થઇ. ત્યાં આખો બારડો �ુ ગ
ં � નાખ્યો બરડાના પાણામાં અને તેની ખીણો માં રખડ� રખડ�ને �ુષ્કળ અ�ુભવ પ્રાપ્ત કય�.તેના
પગતાણે �ુદ
અ�ુભવના િનચોડ �વ�પે સંવત ૧૯૬૬મ ‘બરડાની વનસ્પિત’ નામે અક� દળદાર ગ્રંથ બહાર પડ�ો. તે સમયે
ગામડામાં અને શહ�રોમાં તેમને ‘ધોડા�ુ ન’નામની જડ��ુટ્ટી શોધી કાઢ� અને અનેક દદ�ઓને રોગ�ુક્ત કયાર્ હતા.
ં ઈ વગેર� સ્થળો ચંદ્રકો અને માનપત્રો મળ્યા હતા. ઈ.�્
તમણે પોરબંદર,રાજકોટ,ભાવનગર,અમદાવાદ,અને �ુબ
૧૯૨૧ માં તેઓ નોકર�માંથી િન�ૃત થયા હતા.
કચ્છના મહારાવ ખ�ગાર� ત્રી�ના પ્રોત્સાહન થી આખા કચ્છમાં પ્ર�ૃ િત િનર�ક્ષણ કરતા ફરતા
રહ�તા.તેમણે સાગરકાંઠો,રણના મેદાનો,�ુ ંગરોની વનસ્પિતઓ એકઠ� કર� અને અથાગ પ્રયત્નોથી ‘કચ્છની સ્વ
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સ્થાન ની વનસ્પિતઓ’નામનો �ુદ
ં ર ગ્રંથ તેયાર કય� . તેમની િવિવધ રચનાઓ “વે�-કલ્પત�ુ ” ‘આ�ુવ�દ િવ�ાન’
�વી
પિત્રકાઓમાં િનયિમતપ્રકાિશત થતી રહ�તી.તેમના લેખોમાં .... ‘અક� ઝાડ પોતાના � ૂળ,� ૂળની છાલ થડ
ં ર,�ુવાસ અને છાયા આપે છે . એટ�ુ જ ન�હ પણ ધીવાઈ �િત � ૃથ્વીની રક્ષા
.થડની છાલ,પ્રણર્,�લ ,બીજ, �ુદ
કર� છે . � ૂળ ના રજકણો એકત્ર કર� માટ� ઉદભવે છે . અને �ુકાય પછ� પણ પોતા�ુ ં િનક્ષેત્ર�્ �ગ પરોપકાર�્
અપર્ણ કર� છે . જય�ૃ ષ્ણ ઇન્દ્ર�નો વનસ્પિત પ્રત્યે નો પ્રમે ઉપ�ુક્ત વચનોથી સમ�ય છે .
જય�ૃ ષ્ણ ઇન્દ્ર� પોરબંદર માં હતા ત્યાર� ૩૭/૩૮ વષર્ની �મર� �ુન્દ્રાના ગીરનારા

બ્રામણ �ની

ુ ી ભભાબાઈ સાથે લગ્ન કયાર્ .તેનાથી અક� �ુત્રી �ુદ
ં રબાઈ જન્મ્યા હતા. જય�ૃષ્ણ ઇન્દ્ર� તેમને
મ�ુભાઈની �ુ�ત્ર
મળવા આવનારને ‘નીગ્રો કોફ�’ પીવડાવતા. કચ્છમાં સહજ ર�તે તેમાં લિવ�ગ મેળવી કોફ� બનાવતા. જય�ૃ ષ્ણએ
�ુરતમાં પ્રખ્યાત વૈદ્રરત્ન અને વનસ્પિતશા�ી શ્રી બાપાલાલભાઇ સહકાર આપવા કચ્છ આવી જતા.અને મંડળને
ઉપયોગી માગર્દશર્ન આપતા. જય�ૃ ષ્ણ અિધક માસમાં પંચક�શ રાખી આ મંડળને વ�ુ માં વ�ુ � ૃક્ષોના રોપા
દ�ક્ષણમાં આપવા એક ટ્રક જમવા�ું વ્રત રાખતા હતા.
મહાત્મા ગાંધી��ુ ં કચ્છમાં આગમન થ�ુ ં ત્યાર� તેમના સ્વહસ્તે �ુક્ષરોપણ કરાવી તે� ું નામ ‘ગાંધી�ુ ં જ’
રાખ્�ુ ં હ�ુ.ં રા�ય�ુ �ુંબ માં પણ �ુક્ષરોપણના સંસ્કાર ર� ડવા હ�ુ.ં મહારાવડ� ખ�ગાર� ત્રી�ના ,મા�ુભાઈ સાહ�બ
,�ુ ંવર-�ુ ંવાર�બાના સ્વહસ્તે �ુક્ષરોપણકરવાતા. કચ્છમાં માંડિવના િવજયિવલાસ પેલેસના’બગીચા આ� પણ
તેમની કરામતની સાક્ષી � ૂર� છે .
જય�ૃષ્ણ ઇન્દ્ર�ને ભારતના વાઈસરોય લ�ડ ઇિવન કચ્છ આવવાના હતા ત્યાર� કચ્છમાં ઊગિત
વનસ્પિતઓ�ુ ં પ્રદશર્નની વ્યવસ્થા�ુ ં કાયર્ સ�પવામાં આવ્�ુ ં હ�ુ.ં તે સમયે વનસ્પિત ઓના સો તેટલા ન�ુના ત્યાં
એકઠા કયાર્. તે વનસ્પિતના નામ કરવી ત્યાં વ્યવ�સ્થત ગોઠવ્યા હતા.
જય�ૃષ્ણ ઇન્દ્ર�ના િશષ્યમાં ગો�ુ લદાસ ખીમ� બાંભાડાઈએ માંડવીમાં વનસ્પિતશા� ના િવષયમાં
પોતાના �ાનને આગળ વધા�ુ� હ�ુ.ં ભાઈલાલભાઈ ભટ્ટ તથા વાઘ�ભાઈ સોલંક� �વા પ્રખ્યાત વૈયાએ નામના
પ્રાપ્ત કર� હતી. જય�ૃ ષ્ણ ઇન્દ્ર� ૮૧ વષર્ ની ઉમર� ઈ.�્ ૧૯૨૯ (સંવત ૧૯૮૬માં માગશર �ુદ-બીજના )�દવસે
હાડ�ુ ં ભાંગવાના કરને �ુજ માં દ� હવસાન થ�ુ.ં તેમની યાદમાં �ુનાની એગ્રીકલ્ચર

કોલેજ વનસ્પિત

શા� ના

િવભાગમાં તેમ�ુ ં તેલ�ચત્ર �ુ� ું છે . તેમના અવસાનની ન�ધ તા ૨૨-૧૨-૧૯૨૯ના નવ�વનમાં � ૂજય ગાંધી�એ
ખાસ ભાર� ૂવર્ક લીધી હતી.
જય�ૃ ષ્ણ ઇન્દ્ર� વનસ્પિતશા�ના અગાધ,અ�ુભવ અને િવશેષ-�ાનના સ્વામી હતા તેમના વ્ય�કતત્વ
ની શોભા તેમની વૈ�ાિનક

તટસ્થ દ�ષ્ટ,કળ્યાસ્વાદનો રસાત્મક

ભાવબોધ,િવરલ વ્ય�કતત્વ તેઓ લોકભાષામાં

કાવ્યો રચીને પયાર્વણ રક્ષાનો પ્રચાર કરતા હતા. �માં ....
પીપળ પાન ન તોડ�એ ,ન ભાંગીયે વનની ડાળ,
વહ�તા જળમાં ન �કં ૂ �એ , �ુ�ુને લાગે ગાળ.
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V[DPV[P lO, sVY"XF:+f

l5|g;L5F,

;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8P

zL V[DPALP VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H4
UM\0, ÒPZFHSM8

;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFGM ;F{YL JW] ,FE ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF B[0}TMG[ 5|F%T YJFGM K[ ;]Z[gãGUZ
Ò<,FGF * TF,]SFGF #5Z UFDMGL Z4*Z4_#$ C[S8Z HDLGG[ l5IT lJ:TFZ GLR[ VFJZL ,[JFDF\ VFJX[ HIFZ[
;]Z[gãGUZ Ò<,FG[ 5LJFGF 5F6LGM ,FE Ò<,FGF ) TF,]SFG[ Ò<,FGF S], &5! UFDMG[ VG[ Ò<,FGF !! XC[ZMG[
D/JFGM K[P VFYL ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFGF ;\XMWG VeIF;G\] ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ B}A H DCtJ ZC[, K[P
 ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFG]\ DCtJ o
VFH[ Z!DL ;NLDF\ NZ[S ZFQ8=M 5MTFGF ZFQ8=MGM h05YL VFlY"S lJSF; YFI T[JF 5|ItGM SZL ZCIF K[P tIFZ[
VFH[ EFZT 56 5MTFGM h05L VFlY"S lJSF; YFI T[JF 5|ItGM SZL ZCIM K[ CJ[ HM N[XGM VFlY"S lJSF; h05L
AGFJJM CMI TM VY"T\+GF s#f +6[I 1F[+M S'lQF1F[+4 pnMU 1F[+ VG[ ;[JF1F[+GM lJSF; YJM H~ZL K[ K[<,F sZf A[
NFISFGF VFlY"S lJSF;GF .lTCF;G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ EFZTDF\ S'lQF1F[+GM VFlY"S lJSF;DF\ ;F5[1F OF/M Vgi
1F[+GL T],GFV[ 38TM HFI K[ VYJF ALHL ZLT[ SCLV[ TM VgI 1F[+GL T],GFV[ S'lQF1F[+GM lJSF;NZ 36M GLRM
HMJF D?IM K[ VF l:YlTDF\ S'lQF1F[+GF h05L lJSF; DF8[ S'lQF1F[+ S|F\lTSFZL O[ZOFZM YJF HM.V[ VF p5ZF\T JW]G[JW]
JFJ[TZ lJ:TFZ l;\RF. GLR[ VFJZL ,[JM HM.V[ 8]\SDF\ S'lQF1F[+GF h05L lJSF; DF8[ l;\RF. V[ DCtJG]\ VG[ 5|YD
;M5FG IF 5UYLI] K[P H[G[ VG],1FLG[ VFhFNL AFN TZT H EFZTDF\ l;\RF.GL ;]lJWF JWFZJF DF8[GF 5|IF;M YIF K[
H[G[ SFZ6[ !)5!v&! DF\ EFZTGF S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\ Z*$ ,FB C[S8ZGM CTM VF8,F lJ:TFZG[ l;\RF. GLR[
VFJZL ,[JFDF\ VFjIM CTMP H[GL ;FD[ Z_!_ DF\ S], JFJ[TZGF $Z 8SF JFJ[TZG[ l;\RF. GLR[ VFJZL ,[JFDF\
VFjIM K[P
p5ZMST AFATG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;\RF.GL ;]lJWF VG[ S'lQFlJSF; V[S ALHF ;FY[ HM0FI[,F 5lZA/M K[
S'lQFlJSF; V[ l;\RF.GL ;]lJWFGF lJ:TZ6GM lJQFI K[ T[D SCL XSFI V[8,[ S[ l;\RF.GL ;]lJWF JWTF S'lQF1F[+GM
lJSF; JW[ K[ S'lQF1F[+ VG[ l;\RF. lJTZ6 JrR[ C\D[XF ;LWM ;A\W CMI K[ T[ lJWFG S[8,LS VgI 5lZl:YlTVMDF\
B[0]TGL VFlY"S l:YlT l;\RF.G[ SFZ6[ VFJSDF\ YTM JWFZM VG[ l;\RF.G[ SFZ6[ BR"DF\ YTM JWFZM 5F6LGM SFI"zD
p5IMU JU[Z[ AFATMG[ VFWFZ[ 56 l;\RF. lJ:TZ6 VG[ S'lQF1F[+GM lJSF; GSSL YTM CMI K[P 8]\SDF\ SCLV[ TM
l;\RF. lJ:TZ6 HIFZ[ VFlY"S ZLT[ ,FENFIS CMI V[8,[ S[ l;\RF.G[ SFZ6[ BR"DF\ YTF JWFZF SZTF VFJSDF\ YTM
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JWFZM JW] CMI tIFZ[H B[0}T l;\RF.GL l:YlTDF\ V[8,[ S[ l;\RF.G[ SFZ6[ VFJSDF\ YTF\ JWFZF DF8[ EFULNFZ AGJF
Tt5ZTF NFBJ[ K[ VF l;\RF.GL l:YlTDF\ V[8,[ S[ l;\RF.G[ SFZ6[ VFJSDF\ YTF\ JWFZF SZTF BR"DF\ YTM JWFZM JW]
CMI TM S'lQF lJ:TZ6 VG[ S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[ B[0]T Tt5Z AGTM GYL T[YL l;\RF. lJ:TZ6GF ;FYM ;FY V[ HMJ]
H~ZL AG[ K[ S[ l;\RF.G[ SFZ6[ B[0]TGL VFJS VG[ BR" p5ZGL V;ZM X] K[ VG[ T[G[ SFZ6[ sl;\RF.G[ SFZ6[f
B[0]TGF J/TZDF\ X] O[ZOFZ YFI K[ T[ HF6J] H~ZL AG[ K[ VG[ VF J/TZG[ VFWFZ[H VFUFDL ;DIDF\ l;\RF.
lJ:TZ6YL S'lQF1F[+GM lJSF; YX[ S[ GCL T[ GSSL YFI K[P
VFUFDL ;DIDF\ cc;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFcc V\TU"T l;\RF.GM ,FE U]HZFT ZFHIDF\ ;F{YL JW]
;]Z[gãGUZ Ò<,FG[ D/JFGM K[ tIFZ[ VF l;\RF.GF ,FEG[ SFZ6[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF S'lQF1F[+GM S[8,M VG[ SIF\
NZ[ lJSF; YX[ T[DH VF IMHGFG[ SFZ6[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF B[0]TMGL VFlY"S l:YlTDF\ S[JF 5|SFZGF O[ZOFZM YX[ T[
HF6J] H~ZL AG[ K[P ;FDFgI ZLT[ V[J] SCL XSFI S[ l;\RF.GL ;]lJWF JWTF S'lQF1F[+GM lJSF; YFI K[ T[DH B[0]TMGL
VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM YFI K[P 5Z\T] CSLSTDF\ S'lQF1F[+GM lJSF; T[DH B[0]TGL VFlY"S l:YlTGM VFWFZ l;\RF.G[
SFZ6[ B[0]TGF J/TZDF\ S[8,M O[ZOFZ sJWFZMv38F0Mf YFI K[ T[GF p5Z ZC[,M K[ B[0]TG]\ J/TZ HF6JF DF8[
B[0]TG]\ BR" VG[ B[0]TGL VFJS HF6JL H~ZL AG[ K[ T[YL DFZF s5LPV[R0Lf DCFlGA\W ;\XMWG VeIF; DF8[
ccU]HZFTGF ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF B[0]T 5Z ;ZNFZ ;ZMJZ l;\RF. 5|MH[S8GL YI[, V;ZMG]\ ,FEvBR" lJ`,[QF6cc
lJQFI 5;\N SZ[, K[P T[ HF6JFGM 5|IF; SZ[, K[ VF ;\XMWG VeIF;G[ SFZ6[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ CF,GM l;\RF.
GLR[GM lJ:TFZ VF l;\RF.GL 5lZl:YlT HF6L cc;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFcc ;\5}6"56[ SFI"ZT YIF 5KL lH<,FDF\
l;\RF.GL ;]lJWF VG[ 5lZl:YlT X] CX[ V[ HF6JFDF\ DFZM VF ;\XMWG VeIF; p5IMUL AGX[ VF p5ZF\T
;]Z[gãGUZ Ò<,FGF B[0]TMGL JT"DFG VFlY"S l:YlT HF6L cc;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF IMHGFcc GF VD,LSZ6 AFN
T[DF\ X] O[ZOFZ YX[ T[ DFZF VF ;\XMWG VeIF;G[ VFWFZ[ HF6L XSFX[ VF p5ZF\T l;\RF.GL ;]lJWFG]\ lJ:TZ6 YTF\
;]Z[gãGUZ lH<,FGF B[0]TMGL 5|lT V[SZ T[DH S], VFJSDF\ X] O[ZOFZ YX[ T[ HF6L XSFX[ VF p5ZF\T VF IMHGFG[
SFZ6[ B[0]TMGF 5|lT V[SZ T[DH S], BR"DF\ X] O[ZOFZ YX[ T[ 56 HF6L XSFX[ VF p5ZF\T VF IMHGFG[ SFZ6[
B[0]TMGL VFlY"S l:YlTDF\ X] O[ZOFZ YX[ T[ 56 HF6L XSFX[ ;DU| ZLT[ HM.V[ TM VF DFZF ;\XMWG VeIF;G[
SFZ6[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL l;\RF.GL ;]lJWFGL l:YlT B[0]TMGL VFlY"S l:YlT T[DH lH<,FGF S'lQF lJSF;GL l:YlT
T[DH EFlJ S'lQF lJSF; DF8[GL ;\EFJGFGM bIF, DFZF VF ;\XMWG VeIF;G[ SFZ6[ D/L XSX[P
VF p5ZF\T DFZM VF ;\XMWG DCF lGA\WGM VeIF; ;ZSFZzLGF lJlJW lJEFUM H[JF S[ l;\RF. VG[ 5F6L
5]ZJ9F lJEFU U|FD lJSF; V[Hg;L4 S'lQF VG[ AFUFIlT BFT]4 GD"NF VG[ S<5;Z lJEFU4 GD"NF lGUD T[DH
S'lQF1F[+ ;FY[ HM0FI[, lJlJW ;\:YFVM4 V[GPHLPVMP4 l;\RF. D\0/LVM4 B[0]TM T[DH ;\XMWG SZTF\ Ò7F;]
lJnFYL"VMG[ VF ;\XMWG VeIF; RMSS; p5IMUL AGL ZC[X[ T[GL DG[ BF+L K[P
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